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DEEL I: SRIO TAFELTENNIS 
  

 
 

Hoofdstuk 1: Sporta-raad Tafeltennis  

 
Art. 1.1  Samenstelling  

 

- Iedere provincie met 5 aangesloten clubs is vertegenwoordigd. 
- De verschillende Provinciale Sporta-raden Tafeltennis vaardigen 2 leden af in de Sporta-raad Tafeltennis. 
- Op basis van expertise en geografische spreiding kan de Sporta-raad Tafeltennis uitgebreid worden tot 

max. 12 leden. 
- De afgevaardigden worden door hun Provinciale Sporta-raad aangeduid. 
- Een mandaat duurt 4 jaar en eindigt op het einde van het sportseizoen. 
- De Provinciale Sporta-raad Tafeltennis kan altijd een mandaat intrekken maar moet zelf een vervanging 

voorzien. 
- De samenstelling van de Sporta-raad Tafeltennis wordt jaarlijks ter informatie via de Sporta-consulent 

Tafeltennis voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Sporta-federatie vzw. 
 
Art. 1.2  Bevoegdheden  

 

- De Sporta-raad Tafeltennis: 

• bestuurt de werking van de sporttak tafeltennis. 

• kiest onder haar leden een voorzitter. 

• vaardigt bestuursleden af naar de Algemene Vergadering van Sporta-federatie vzw. 

• vaardigt bestuursleden af naar het Sporta-comité. 

• geeft op vraag van Sporta-federatie vzw advies. 

• geeft op eigen initiatief advies aan Sporta-federatie vzw. 

• kan Provinciale Sporta-raden Tafeltennis oprichten. 

• kan federale adviescommissies oprichten en ontbinden waarvan zij de samenstelling, de 
bevoegdheden en de werking bepaalt. 

• herbekijkt jaarlijks het Sportspecifiek Reglement van Inwendige Orde (SRIO) Tafeltennis en past deze 
aan in functie van de noden en de werking van de sporttak. 

• Organiseert: 
o de federale kampioenschappen 
o de federale tornooien 
o de federale finales Beker R. de Hollogne 
o de jaarlijkse interprovinciale ontmoeting 
o de landenontmoeting 

• onderzoekt klachten in beroep overgemaakt door een provincie. 

• kan straffen en boeten opleggen.  
- De Sporta-consulent Tafeltennis is secretaris van de Sporta-raad Tafeltennis en staat ondermeer in voor 

het opmaken van het verslag.  Hij heeft geen beslissingsrecht. 
 
 



   6 
 

© 2011 Sportief Reglement Sporta-federatie vzw – Tafeltennis  

Art. 1.3  Bijeenroeping 

 

- De voorzitter roept de vergadering samen, stelt de dagorde op en zit de vergadering voor. 
- Bij diens afwezigheid neemt het oudste raadslid deze bevoegdheden over. 
- De Sporta-raad vergadert geldig als 2/3 van de provincies vertegenwoordigd is of als tenminste 50% van 

de leden aanwezig zijn. 
- De Sporta-raad neemt beslissingen in overeenstemming. 
- De voorzitter is verplicht de Sporta-raad Tafeltennis samen te roepen indien minstens 1/3 van de leden 

erom verzoekt. Zij moeten dit schriftelijk doen en met opgave van de agendapunten. 
 
 
Art. 1.4  Informatie  

 

- De Sporta-consulent Tafeltennis staat ondermeer in voor het opmaken van het verslag dat verdeeld 
wordt onder de leden van de Sporta-raad. 
Het verslag zal ten laatste 15 dagen na de vergadering worden verstuurd. 

- Verslagen van de Provinciale Sporta-raden worden door de Sporta-consulent Tafeltennis overgemaakt 
aan de leden van de Sporta-raad. 

- Via de website wordt de algemene en de specifieke informatie van de sporttak tafeltennis aangevuld en 
verdeeld. 
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Hoofdstuk 2: Federale commissies 

 
Art. 2.1  Federale Technische Commissie  

- Wordt opgericht door de Sporta-raad Tafeltennis.  
- Is samengesteld uit minstens één lid per provincie. 
- Onder de leden wordt een voorzitter gekozen. 
- De Sporta-consulent Tafeltennis is secretaris. 
- Beslissingen worden in overeenstemming genomen. 
- Op vraag van de Sporta-raad Tafeltennis geeft zij adviezen over verschillende technische 

aangelegenheden. 
- In opdracht van de Sporta-raad Tafeltennis zal zij federale sportevenementen helpen in goede banen te 

leiden. 
- Een verslag zal aan de leden en de Sporta-raad Tafeltennis worden gestuurd en dit ten laatste 15 dagen 

na de vergadering. 
 
Art. 2.2  Federale Tornooicommissie  

 

- Wordt opgericht door de Sporta-raad Tafeltennis. 
- Is samengesteld uit minstens één lid per provincie. 
- Onder de leden wordt een voorzitter gekozen. 
- De Sporta-consulent Tafeltennis is secretaris. 
- Is verantwoordelijk voor de organisatie, de uitwerking en verloop van alle federale tornooien. 
- Is gemachtigd om tijdens een tornooi, spelers onmiddellijk te sanctioneren. 
- Op vraag van de Sporta-raad Tafeltennis geeft zij adviezen over de tornooien. 
- Een verslag zal aan de leden en de Sporta-raad Tafeltennis worden gestuurd en dit ten laatste 15 dagen 

na de vergadering. 
 
Art. 2.3  Federale Interclubcommissie  

 

- Wordt opgericht door de Sporta-raad Tafeltennis. 
- Is samengesteld uit de provinciale interclubleiders. 
- De Sporta-consulent Tafeltennis is secretaris. 
- Op vraag van de Sporta-raad Tafeltennis geven zij adviezen over de interclub reglementen in de 

verschillende provincies. 
- Een verslag zal aan de leden en Sporta-raad Tafeltennis worden gestuurd en dit ten laatste 15 dagen na 

de vergadering. 
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Hoofdstuk 3: Provinciale Sporta-raad Tafeltennis 

 
Art. 3.1  Samenstelling  

 
- De Provinciale Sporta-raad is samengesteld uit minstens 3 leden. 
- Een mandaat duurt 4 jaar en eindigt op het einde van het sportseizoen. 
- Kandidaturen voor de Provinciale Sporta-raad dienen schriftelijk of per mail ingediend te worden bij de 

provinciale secretaris.  
- De kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn.  
- In principe worden maximum twee kandidaten van één club verkozen. 
- Een kandidaat kan geweigerd worden. 
 
Art. 3.2  Bevoegdheden  

 

- De Provinciale Sporta-raad: 

• bestuurt de provinciale werking van de sporttak tafeltennis. 

• kiest onder haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

• vaardigt bestuursleden af naar de Sporta-raad Tafeltennis. 

• geeft op vraag van Sporta-raad Tafeltennis advies. 

• geeft op eigen initiatief advies aan de Sporta-raad Tafeltennis. 

• herbekijkt jaarlijks het provinciaal reglement (deel B van het SRIO) en past deze aan in functie van 
de noden en de werking van de sporttak. 

• organiseert een jaarvergadering.  

• organiseert, op basis van zijn eigen specifiek sportreglement: 
o de provinciale interclub kampioenschappen 
o de provinciale individuele kampioenschappen 
o de provinciale bekercompetities 

• selecteert spelers voor deelname aan de verschillende federale activiteiten. 

• onderzoekt klachten, treft een beslissing en kan straffen en boeten opleggen. 
 
Art. 3.3  Bijeenroeping 

 

- De voorzitter roept de vergadering samen, stelt de dagorde op en zit de vergadering voor. 
- Bij diens afwezigheid neemt het oudste raadslid deze bevoegdheden over. 
- De Provinciale Sporta-raad vergadert geldig als tenminste 50% van de leden aanwezig zijn. 
- De Provinciale Sporta-raad neemt beslissingen in overeenstemming. 
- De voorzitter is verplicht de Provinciale Sporta-raad samen te roepen indien minstens 1/3 van de leden 

erom verzoeken. Zij moeten dit schriftelijk doen en met opgave van de agendapunten. 
 
Art. 3.4  Informatie  

 

- Het verslag zal aan de leden van de Provinciale Sporta-raad en aan de Sporta-raad Tafeltennis worden 
gestuurd ten laatste 15 dagen na de vergadering. 
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Hoofdstuk 4: Clubs 

 
Art. 4.1  Aansluiting  

 

- Een club is een autonome, plaatselijke vereniging met als doelstelling het organiseren van recreatieve 
en/of competitieve tafeltennisactiviteiten. 

- Het bestuur van een club bestaat bij voorkeur uit minstens 3 personen ouder dan 18 jaar. 
- De aanvraag tot aansluiting moet ondertekend worden door een bestuurslid en opgestuurd worden 

naar Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50 te 2600 Berchem. 
- Bij aansluiting onderschrijft de club het Algemeen Reglement van Sporta-federatie vzw, het  reglement 

van inwendige orde uitgevaardigd door de Sporta-raad Tafeltennis en de provinciale sporttechnische 
reglementen uitgevaardigd door de Provinciale Sporta-raad tafeltennis. 

- Bij aansluiting is ieder lid verzekerd voor eigen lichamelijk schade en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. 
derden zoals omschreven in het ARIO van Sporta-federatie vzw, hoofdstuk verzekeringen. 

 
Art. 4.2  Ledenadministratie  

 

- Bij voorkeur werkt een club via het ledenadministratieprogramma LAP en geeft hiervoor een 
contactpersoon op. 

- De vervaldag voor tafeltennisclubs die deelnemen aan de competitie van Sporta-federatie Tafeltennis 
en de uiterlijke datum waarop de club te kennen geeft of ze opnieuw wenst aan te sluiten, is vastgelegd 
op 1 juni.  Dit houdt in dat de club zijn heraansluiting dient te volbrengen vanaf 1 mei tot uiterlijk 30 
juni.  

- Iedere wijziging van persoonsgegevens dient onmiddellijk via LAP gemeld te worden. 
- Iedere wijziging van het bestuur en/of adres van de bestuursleden dient onmiddellijk en schriftelijk 

gemeld te worden aan de Provinciale Sporta-raad. 
- Leden die na de vrijheidsperiode niet meer als competitiespeler heraangesloten worden kunnen als 

competitiespeler aansluiten bij een andere club. 
- Nieuwe competitiespelers moeten bij hun aansluiting steeds een papieren aansluitingsformulier 

opsturen naar Sporta-federatie. 
 
Art. 4.3  Rechten 

 
- Een aangesloten club ontvangt/heeft recht op: 

• Één verzekeringshandleiding 

• Een vastgelegd aantal gratis jaarabonnementen op het Sporta-magazine. 

• Een gratis periodieke Sporta-federatie nieuwsbrief 

• Één gratis kalenderboek 

• Één ARIO en één SRIO Tafeltennis 
 
Art. 4.4  Lidgeld en betalingen 

 

- Aangesloten clubs betalen geen clublidgeld, wel een aansluitingsbijdrage voor de aangesloten leden – 
basislidgeld.  Dit basislidgeld bedraagt € 6,00. 
Voor spelers die in competitie treden, wordt een competitiebijdrage supplement op het basislidgeld 
aangerekend. 

- Indien een club geen gebruik maakt van het online ledenadministratieprogramma LAP betaalt zij vanaf 
het 2de jaar van aansluiting 15% meerkost op het basislidgeld. 

- Iedere club moet ten allen tijde in orde zijn met zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Sporta-
federatie vzw n.l.: 

• een verschuldigd saldo moet binnen de vooropgestelde termijn betaald zijn; 

• eventuele schulden van de club kunnen aan de leden worden aangerekend tenzij de club een vzw 
statuut heeft. 
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- Indien niet in orde wordt de club geschorst of zelfs uitgesloten. 
- Betalingen dienen slechts te gebeuren na ontvangst van een factuur. 
 
Art. 4.5  Borgstelling 

 

- Het bestuur blijft altijd borg staan tegenover Sporta-federatie vzw voor eventuele inbreuken op de 
reglementen en de gevolgen ervan. 

 
Art. 4.6  Informatie 

 

- Tenzij anders bepaald ontvangt de contactpersoon alle officiële briefwisseling vanwege Sporta-federatie 
vzw.  

- De contact- en adresgegevens van clubvoorzitter, contactpersoon, secretaris en jeugdverantwoordelijke 
worden opgenomen in het kalenderboek. 

 
Art. 4.7  Fusie 

 

- Iedere club kan fusioneren met een andere club indien: 

• de club financieel in orde is met Sporta-federatie vzw en de Provinciale Sporta-raad; 

• ingediend voor 1 mei van het lopende kalenderjaar; 

• de aanvraag tot fusie ondertekend is door 2/3 van de leden van de betrokken clubs. 
- De leden van betrokken clubs zijn vrij. 
- De Provinciale Sporta-raad bepaalt in welke reeksen de ploegen van de nieuwe club worden ingedeeld. 
 
Art. 4.8  Ontslag 

 
- Iedere club kan ontslag nemen indien: 

• het bestuur van de betrokken club het ontslag schriftelijk indient bij Sporta-federatie vzw en de 
Provinciale Sporta-raad voor 1 juni van het lopende kalenderjaar. 

• het ontslag wordt aanvaard als alles financieel in orde is met Sporta-federatie vzw. 
- De leden van de ontslagnemende club zijn vrij. 
- Uiterlijk 3 maanden na het ontslag wordt gemeld hoe eventuele tegoeden dienen geregeld te worden. 
 
Art. 4.9  Klachten 

 

- Ieder lid kan slechts schriftelijk via zijn club een klacht indienen bij de Provinciale Sporta-raad van zijn 
provincie over een betwisting van welke aard ook. 

- De Provinciale Sporta-raad onderzoekt de klacht en neemt een beslissing maximaal 20 dagen na 
ontvangst.  De klacht wordt voor ontvangst bevestigd. 

- Indien de betrokkene niet akkoord gaat, kan hij steeds schriftelijk via zijn club beroep aantekenen bij de 
Sporta-raad Tafeltennis. 

- Het beroep zal behandeld worden door de Sporta-raad Tafeltennis maar wel door de leden van de 
andere provincies.  Deze zullen een beslissing nemen maximaal 20 dagen na ontvangst.  Het beroep 
wordt voor ontvangst bevestigd. 
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Hoofdstuk 5: Leden 

 
Art. 5.1  Soorten leden 

 

- Competitieleden: zijn leden die deelnemen aan de verschillende competities.  Een competitielid kan in 
competitie slechts aantreden voor 1 club. 

- Recreatieleden: zijn leden die geen competitie spelen.  Zij kunnen enkel deelnemen aan de voor hen 
ingerichte activiteiten. Een lid kan recreatief aangesloten zijn bij meerdere clubs. 

- Andere leden zijn bijvoorbeeld bestuursleden, scheidsrechters, trainers, vrijwillige medewerkers en … 
Andere leden kunnen bij meerdere clubs aansluiten zolang ze niet aan de competitie deelnemen. 

 
Art. 5.2  Rechten en plichten 

 

- Elk lid moet aangesloten zijn bij een bij Sporta-federatie aangesloten club. 
- Men is effectief lid vanaf het ogenblik dat het een lidnummer werd toegekend. 
- De leden moeten op elk ogenblik hun lidkaart en identiteitskaart kunnen tonen. 
- Alle leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor het beheer van hun club tegenover Sporta-federatie vzw 

behalve als hun club een vzw statuut heeft. 
- Bij een nieuwe of hernieuwde aansluiting moet het lid zijn laatst toegekende klassement bij Sporta-

federatie vzw meedelen en zeker het laatste klassement bij een andere federatie. 
Het niet of foutief meedelen ervan zal gesanctioneerd worden. 

- Een lid kan te allen tijde aan een antidopingcontrole van de Vlaamse Gemeenschap onderworpen 
worden. 

- Een lid kan ieder jaar van club veranderen indien het financieel in orde is met zijn club 
- Tijdens de vrijheidsperiode van 1 april tot 15 mei kan een lid van club veranderen om in een andere 

club competitie te spelen indien het lid een schrijven richt, via de website, aan Sporta-federatie vzw en 
zijn huidige club. 

 
Art. 5.3  Spelerscategorieën 

 

- Preminiemen: de speler die de leeftijd van 10 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het vorige 
kalenderjaar  

- Miniemen: de speler die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het vorige 
kalenderjaar 

- Cadetten: de speler die de leeftijd van 14 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het vorige 
kalenderjaar 

- Junior: de speler die de leeftijd van 17 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het vorige 
kalenderjaar 

- Senior: de speler die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 31 december van het vorige kalenderjaar 
- Master: de speler die de leeftijd van 40 jaar bereikt heeft op 31 december van het vorige kalenderjaar 
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Hoofdstuk 6: Basisreglement federaal interclubkampioenschap  

 
Het interclubkampioenschap wordt jaarlijks ingericht door de Sporta-federatie vzw in elke provincie en is 
voorbehouden aan de clubs en leden aangesloten bij Sporta-federatie vzw. 
 

Art. 6.1  Organisatie interclubkampioenschap 

 

- De organisatie gebeurt door de Provinciale Sporta-raad van iedere provincie.  
- De officiële speeldagen zijn van maandag tot vrijdag of een andere dag na goedkeuring van de 

Provinciale Sporta-raad.  
- De wedstrijden worden op de vastgestelde dagen, uren en in de lokalen gespeeld zoals ze bekend 

werden gemaakt op de wedstrijdkalender in het “kalenderboek”. 
- De wedstrijden worden gespeeld met heen- en terugronde. 
- Het kampioenschap wordt betwist volgens het systeem van stijgen en dalen.  Het aantal stijgers en 

dalers wordt bij aanvang van het sportseizoen door de Provinciale Sporta-raad meegedeeld. 
- Indien, door het wegvallen van ploegen, plaatsen vrijkomen, worden deze in eerste instantie 

ingenomen door ploegen die een schriftelijke en ontvankelijke aanvraag deden om hoger te spelen. 
Deze aanvraag moet ingediend worden gelijk met het inschrijvingsformulier ‘interclub’. 

- Indien zulke aanvragen ontbreken wordt het aantal dalers beperkt of worden de afdelingen aangevuld 
op basis van de laatste eindrangschikking. 

- Een ploeg die noodgedwongen in een veel zwakkere opstelling moet spelen en dus niet zou thuishoren 
in de afdeling waar normaliter zou moeten gestart worden, kan een schriftelijke aanvraag doen om in 
een lagere afdeling uit te komen. Deze aanvraag moet duidelijk gemotiveerd worden en moet ingediend 
worden gelijk met inschrijvingsformulier ‘interclub‘. 
Indien deze aanvraag positief wordt beoordeeld, zal aan betreffende ploeg een maximum ploegwaarde 
worden toegekend die niet mag overschreden worden. 

- Een nieuwe ploeg start in de laagste afdeling. De Provinciale Sporta-raad kan echter beslissen om 
betreffende ploeg, gezien haar sterkte, in een hogere reeks te laten starten. 

 
Art. 6.2  Spelers 

 

- De spelers van een ploeg moeten bij dezelfde club aangesloten zijn en moeten onder de naam van die 
club spelen. 

- Aan alle spelers wordt een sterktecijfer toegekend, op basis van het individueel klassement: 

NG = 1 E6 = 3 D6 = 7 C6 = 11 B6 = 15 A = 19 

F = 2 E4 = 4 D4 = 8 C4 = 12 B4 = 16  

 E2 = 5 D2 = 9 C2 = 13 B2 = 17  

 E0 = 6 D0 = 10 C0 = 14 B0 = 18  

Opmerking: Op het einde van ieder sportseizoen worden de individuele klassementen aangepast door 
de Provinciale Sporta-raad op basis van de behaalde uitslagen. 

- Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden.  
- De spelers moeten steeds hun lidkaart en identiteitskaart kunnen voorleggen. 
 
Art. 6.3  Ploegen 

 

- De ploegen zijn samengesteld uit 3 spelers. 
- Een ploeg moet minstens uit 2 spelers bestaan om geldig te spelen. 
- Deze spelers moeten fysiek en speelklaar aanwezig zijn op het officiële aanvangsuur.  
- Indien de derde speler één uur later niet aanwezig is, worden zijn matchen als verloren beschouwd. 
- Indien er slechts één speler aanwezig is, wordt de wedstrijd als een onverwittigd forfait aanzien. 

Opmerking: Betreffende zijn persoonlijke klassement kan die speler vragen om toch zijn matchen te 
spelen. 
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- Indien een ploeg vrij is, moet het officiële wedstrijdblad ingevuld worden met alle gegevens van de 
spelers die normaal zouden spelen. 
Opmerking: deze spelers mogen die week niet meer in een andere ploeg opgesteld worden. 

 
Art. 6.4  Wedstrijdbladen 

 

- Het gebruik van de officiële wedstrijdbladen is verplicht bij alle officiële wedstrijden. 
- De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de algemene 

wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens. 
- De bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens betreffende hun ploeg. 
- Men is altijd verplicht om 3 namen, lidnummers, klassementen en ploegwaarden in te vullen.  Een 

afwezige speler krijgt 1 punt als waarde. 
- Voor niet gespeelde matchen moet er per set forfait (FF) ingevuld worden. 
- Alle voorziene vakken dienen ingevuld te worden. 
- Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de vermelde gegevens en 

eventuele opmerkingen controleren en tekenen voor akkoord.  
- De bezoekende ploeg ontvangt een kopie van het wedstrijdblad. 
- De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn en volgens de bepalingen opgelegd door de Provinciale 

Sporta-raad de uitslag van de wedstrijd melden of invullen op TT-online. 
- Het originele wedstrijdblad moet door de thuisploeg, in de officiële omslag en gefrankeerd als brief 

opgestuurd worden naar het adres dat door de Provinciale Sporta-raden wordt opgelegd.  
- Een ploeg die vrij is moet steeds een wedstrijdblad invullen en opsturen. 
 
Art. 6.5  Ploegenopstelling 

 

- De ploegopstelling is een provinciale bevoegdheid en kan dus verschillen per provincie. 
- De spelers worden in volgorde van hun officiële klassementen opgesteld. 
- Per ingerichte interclubcompetitie, mag een speler slechts éénmaal per interclubweek opgesteld 

worden. Bij inbreuk hierop is enkel de eerst gespeelde wedstrijd geldig. 
- Wanneer spreekt men van een vaste ploeg: 

• Als een ploeg zijn hoogste tot dan toe opgestelde ploegwaarde niet overtreft. 

• Wanneer een haar voorafgaande ploeg zich noodgedwongen moet verzwakken. 

• Het inroepen van zo’n vaste ploeg kan slechts vijfmaal per interclubseizoen. 
 
Art. 6.6  Interclubwedstrijden 

 

- Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
- De thuisploeg zorgt dat beide ploegen om de beurt tellen. 
- Het nemen van een time-out in een match is niet toegelaten. 
- Een interclubwedstrijd bestaat uit 10 matchen: 9 enkels en 1 dubbel. De matchen worden gespeeld naar 

3 gewonnen sets van 11 punten. Er moet echter altijd een verschil van 2 punten zijn bv 11-9 of 13-15. 
- De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het wedstrijdblad. 
- Indien één of beide ploegen onvolledig zijn bij het begin van de wedstrijd mag men, in onderling 

overleg, de volgorde van spelen veranderen.  
- De samenstelling van het dubbel is vrij maar moet duidelijk vermeld worden op het wedstrijdblad.  
- Alle matchen van een wedstrijd moeten gespeeld worden.  Voortijdig beëindiging is steeds ten nadele 

van de thuisploeg tenzij anders vermeld op het officiële wedstrijdblad. 
- Alle wedstrijden die gespeeld worden na de laatste interclubweek van de heenronde behoren tot de 

terugronde.  
Opmerking: dit geldt ook voor verplaatste wedstrijden. 
Uitzondering: uitgestelde wedstrijden door de Provinciale Sporta-raad erkend als heirkracht. 

- Na de heenronde wordt er een maximum ploegwaarde vastgesteld.  
- De maximum ploegwaarde wordt bereikt als een ploeg in de heenronde tenminste driemaal die waarde 

bereikt. 
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Art. 6.7  Terugronde 

 

- In de terugronde spelen alle ploegen met (ten hoogste) de maximum ploegwaarde. 
- Een ploeg die deze maximum ploegwaarde overschrijdt, verliest de wedstrijd met forfaitscore en wordt 

beboet als een verwittigd forfait. 
 
Art. 6.8  Verplaatste wedstrijden 

 

- Het vervroegen of verplaatsen van wedstrijden, lokaal of aanvangsuur binnen dezelfde kalenderweek of 
zelfs in een vroegere speelweek, kan in onderling akkoord maar volgens de voorwaarden opgelegd door 
de Provinciale Sporta-raad. 

- Het uitstellen van een wedstrijd naar een latere kalenderweek is uitgesloten, behalve ingeval van 
heirkracht en deze dient aanvaard te worden door de Provinciale Sporta-raad. 

- Iedere wijziging (nieuwe speeldag, lokaal, of aanvangsuur) van een geplande wedstrijd zal door de club 
die de wijziging vraagt, door middel van een verplicht formulier via e-mail tenminste 48 uur op 
voorhand, kenbaar gemaakt worden aan Sporta-federatie Tafeltennis en de interclubleider. 
De wijziging wordt op TT-online aangebracht door de interclubleiding. 
Opmerking:  

• deze melding is verplicht in functie van de verzekering en dopingcontrole. 

• fouten in dat verband en eventuele boeten of schorsingen zijn volledig ten laste van de 
verantwoordelijke club en/of spelers. 

- Een verplaatste wedstrijd moet beschouwd worden als gespeeld in de voorziene interclubweek. 
- Op het wedstrijdblad moeten de werkelijke speeldatum, aanvangsuur en lokaal vermeld worden. 
- De in de kalenderboek vermelde thuisploeg blijft als dusdanig voorkomen op het wedstrijdblad en 

behoudt de verplichtingen van thuisspelende ploeg. 
 
Art. 6.9  Heirkracht: sneeuw, ijzel, mist en andere 

 

- Heirkracht inroepen wil niet zeggen dat deze automatisch is toegekend. 
- Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd zelf. 
- Procedure te volgen door de ploeg die beslist om niet te spelen: 

• De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken. 

• De interclubleider onmiddellijk telefonisch, per e-mail en/of sms op de hoogte brengen met 
vermelding van de wedstrijdgegevens, de reden, wie verwittigd werd en wanneer dat gebeurde. 

- Procedure te volgen door de tegenpartij: 

• De interclubleider onmiddellijk verwittigen telefonisch, per e-mail en/of sms met de vermelding van 
de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd werd en wanneer dat gebeurde. 

- Alleen bij het strikt naleven van deze procedure zal de interclubleider oordelen of uitstel door 
heirkracht kan aanvaard worden. 

 
Art. 6.10  Forfaits – verwittigd of onverwittigd  

 

- Een verwittigd forfait is een forfait dat minstens 24 uur op werd doorgegeven, anders is dit een 
onverwittigd forfait. 

- Bij een forfait moeten beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met alle gegevens van de 3 spelers 
invullen en opsturen naar de interclubleiding met vermelding van: 

• wie forfait gaf. 

• datum en uur wanneer het forfait werd bekend gemaakt. 

• naam, lidnummer en handtekening van de persoon die het wedstrijdblad indient. 
- Het doorgeven van de uitslag bij forfait gebeurt op de normale manier. 
- Een ploeg die driemaal forfait geeft krijgt een laatste vermaning van de Provinciale Sporta-raad. 
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- Bij een vierde forfait wordt de betreffende ploeg uit competitie genomen tenzij men over aanvaardbare 
redenen beschikt en na beslissing van de Provinciale Sporta-raad. 

- Een ploeg die algemeen forfait geeft wordt als laatste geplaatst en degradeert. 
- Wanneer het algemeen forfait in de heenronde gebeurt: 

• wordt aan de ploegen van dezelfde club, die volgen op de ploeg, die algemeen forfait geeft, een 
maximum waarde opgelegd; 

• de individuele resultaten van alle spelers die in de algemeen forfaitgevende ploeg speelden, worden 
behouden en dienen enkel als leidraad voor de klasseringscommissie; 

• de individuele en ploegresultaten van alle ploegen en spelers die tegen de algemeen forfait 
gevende ploeg reeds speelden, worden behouden in verband met maximum ploegwaarde en als 
leidraad voor de klasseringscommissie;  

• de ploegen die nog tegen de forfaitgevende ploeg moesten spelen vullen het wedstrijdblad in via TT 
online 

- Wanneer het algemeen forfait in de terugronde gebeurt: 

• De individuele resultaten van alle spelers die in de algemeen forfait gevende ploeg speelden, 
worden behouden en kunnen als leidraad dienen voor de klasseringscommissie. 

• De individuele resultaten van alle spelers die tegen de forfaitgevende ploeg speelden, worden 
behouden en dienen enkel als leidraad voor de klasseringscommissie. 

- De verdere gevolgen van een forfait is een provinciale aangelegenheid en kan dus verschillen per 
provincie en wordt bepaald door de provinciale Sporta raad. 

 
Art. 6.11 Ploegenrangschikking 

 

- De ploegenrangschikking is van belang voor de toekenning van een kampioen of een daler in een reeks 
maar ook voor het bepalen van een bijkomende stijger of daler. 

- Aan een winnende ploeg worden 3 punten toegekend, aan de verliezende partij 1 punt. 
Bij een gelijkspel krijgt elke ploeg 2 punten. 
Een forfait gevende ploeg krijgt 0 punten. 
Opgepast: in Antwerpen is het respectievelijk 2 punten, 1 punt en 0 punten ook bij forfait 

- De ploeg met de meest behaalde punten wordt eerste geplaatst, de ploeg met de minst behaalde 
punten laatste. 

- Ingeval er twee of meerdere ploegen gelijk eindigen wordt de ploeg met meest gewonnen wedstrijden 
eerst geplaatst. 

- Indien nog gelijk worden al hun onderlinge wedstrijden in rekening genomen en worden de ploegen als 
volgt gerangschikt: 

• De ploeg met de meest behaalde punten 

• De ploeg met de beste matchverhouding tussen gewonnen matchen (GM) en verloren matchen 
(VM). 

• De ploeg met de beste setverhouding gewonnen sets (GS) en verloren sets (VS). 

• Indien er dan nog geen onderscheid is, worden er testwedstrijden gespeeld. 
 
Art. 6.12 Testwedstrijden en eindrondewedstrijden 

 

- Het betwisten van testwedstrijden en een provinciale eindronde is verplicht. 
- Ingeval een afdeling in reeksen is onderverdeeld, zullen eindrondewedstrijden over de provinciale 

kampioenschapstitel beslissen. 
- Deze wedstrijden zullen gespeeld worden: 

• in lokalen en op data bepaald door de interclubleiding.  

• in aanwezigheid van een neutraal lid van de Provinciale Sporta-raad 
- De neutraal verantwoordelijke: 

• organiseert de lottrekking ‘Thuisploeg’  

• zorgt er voor dat beide ploegen om beurten tellen 

• waakt over de strikte toepassing van de interclubreglementen 
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• zal de uitslag van de wedstrijd overmaken zoals beslist door de Provinciale Sporta-raad. 
- Ingeval van test- of eindrondewedstrijden moet elke ploeg opgesteld worden volgens de geldende 

interclub reglementen. 
- Indien een test- of eindrondewedstrijd volledig gelijk eindigt (matchen, sets, punten), tellen de uitslagen 

van de 3 laatste enkelwedstrijden. 
 
Art. 6.13 Individuele rangschikking van Interclub 

 

- De individuele rangschikking wordt per reeks opgesteld op basis van de gewonnen wedstrijden. 
- Bij gelijke stand wordt de speler met de meest gespeelde wedstrijden als eerste geplaatst. 
- Indien meerdere spelers gelijk eindigen met gewonnen en gespeelde wedstrijden worden al die spelers 

als reekswinnaars aangeduid. 
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Hoofdstuk 7: Federale activiteiten 

 
Art. 7.1  Beker R. de Hollogne 

 
De Beker R. de Hollogne wordt jaarlijks ingericht door Sporta-federatie vzw. 
 
Art. 7.1.1 Provinciale voorronde Beker R. de Hollogne 
1. Organisatie 

- In iedere provincie worden de voorronden georganiseerd door de Provinciale Sporta-raad. 

- Deelname is voorbehouden aan de clubs en leden aangesloten bij Sporta-federatie vzw. 

- De provinciale voorronde wordt gespeeld met 2 spelers van dezelfde club. 

- De ploegen moeten ingeschreven worden op de dag, bepaald door de Provinciale Sporta-raad. 

- Een club mag meerdere ploegen inschrijven, van elkaar onderscheiden door de letters van het alfabet te 
beginnen met de letter A enz. 

- Er wordt gespeeld in twee reeksen: 

• Een hogere reeks: maximum ploegwaarde 25 punten 

• Een lagere reeks: maximum ploegwaarde 11 punten 

- Voor het bepalen van de ploegwaarde telt het klassement dat een speler had bij de inschrijving.  

- Er wordt gespeeld zonder voorgift. 

- Speeldag 

• De wedstrijden worden gespeeld van maandag tot vrijdag of een andere dag in onderling overleg.  

• De thuisploeg is verantwoordelijk voor het bepalen van de speeldag binnen de door de Provinciale 
Sporta-raad bepaalde periode.  

• De thuisploeg moet hiervoor contact opnemen met de tegenstrevers.  

• Indien blijkt dat 24 uur vooraf een wedstrijd om gegronde redenen moet verplaatst worden, zal er 
in onderling overleg een nieuwe datum gezocht worden binnen de door de Provinciale Sporta-raad 
bepaalde periode. 

• Indien de ploegen niet tot een akkoord komen, beslist de Provinciale Sporta-raad waar en wanneer 
er gespeeld moet worden 

• Bij forfait wordt er beboet volgens de geldende regels. 

- Bij iedere aanpassing moet de Provinciale Sporta-raad op de hoogte worden gebracht 

- In de provinciale eindrondefase bepaalt de Provinciale Sporta-raad het lokaal en de speeldatum.  
 
2. Spelers 

- Het sterktecijfer van de spelers wordt toegepast zoals voor de interclub. 

- Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 

- Men kan maar inschrijven in één reeks, ofwel de hogere reeks, ofwel de lagere reeks. 

- De spelers moeten steeds hun lidkaart en identiteitskaart kunnen voorleggen. 

- Opgelet: Invallers zijn toegestaan, maar één van de ingeschreven spelers moet steeds opgesteld 
worden. 
Eénmaal een ploeg uitgeschakeld is, mogen de spelers die ooit aantraden voor die ploeg niet meer 
spelen voor een andere ploeg. 

 
3. Ploegenopstelling 

- De spelers worden in volgorde van hun officiële klassering opgesteld. 

- Het wedstrijdschema is 2/1 – 1/2 – dubbel – 2/2 – 1/1 
 
4. Wedstrijden 

- De wedstrijd bestaat uit 5 matchen, 4 enkels en 1 dubbel. De matchen worden gespeeld naar 3 
gewonnen sets van 11 punten. Er moet echter altijd een verschil van 2 punten zijn bv 11-9 of 13-15. 

- Alle matchen moeten gespeeld worden en tellen mee voor het individueel klassement. 

- Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
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- De thuisploeg moet voor een scheidsrechter zorgen voor het dubbelspel. 
 
5. Wedstrijdbladen 

- Het gebruik van de officiële wedstrijdbladen is verplicht. 

- De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de algemene 
wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens. 

- De bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens betreffende hun ploeg. 
- Alle voorziene vakken moeten ingevuld worden. 
- Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de vermelde gegevens en 

opmerkingen controleren en tekenen voor akkoord. 
- De bezoekende ploeg ontvangt een kopie van het wedstrijdblad. 
- De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn en volgens de bepalingen opgelegd door de Provinciale 

Sporta-raad de wedstrijduitslag melden of invullen op TT-online. 
- Het originele wedstrijdblad moet door de thuisploeg, onder omslag en gefrankeerd als brief opgestuurd 

worden naar het adres dat door de Provinciale Sporta-raad wordt opgelegd. 
Het niet respecteren van de opgelegde termijnen wordt beboet. 

 
Art. 7.1.2 Federale eindronde Beker R. de Hollogne 
1. Organisatie 
- Datum, plaats en uur wordt bepaald door de Sporta-raad Tafeltennis. 
- De eindronde wordt volgens een vaste beurtrol in elke provincie georganiseerd. 

• Indien Oost-Vlaanderen organiseert wordt volgend wedstrijdschema gehanteerd: 
1ste kwartfinale (X): Brabant 1 - Antwerpen 2 
2de kwartfinale (Y): Antwerpen 1 - Brabant 2  
1ste halve finale (A): winnaar X - Oost-Vlaanderen 1 
2de halve finale (B): Oost-Vlaanderen 2 - winnaar Y 
Finale: winnaar A – winnaar B 

• Indien Brabant organiseert wordt volgend wedstrijdschema gehanteerd: 
1ste kwartfinale (X): Antwerpen 2 - Oost-Vlaanderen 1 
2de  kwartfinale (Y): Oost-Vlaanderen 2 - Antwerpen 1 
1ste halve finale (A): winnaar X - Brabant 1 
2de halve finale (B): Brabant 2 - winnaar Y 
Finale: winnaar A – winnaar B 

• Indien Antwerpen organiseert wordt volgend wedstrijdschema gehanteerd: 
1ste kwartfinale (X): Oost-Vlaanderen 1 - Brabant 2 
2de kwartfinale (Y): Brabant 1 - Oost-Vlaanderen 2 
1te halve finale (A): winnaar X - Antwerpen 1 
2de halve finale (B): Antwerpen 2 - winnar Y 
Finale: winnaar A – winnaar B 

- De betreffende provincie is verantwoordelijk voor de organisatie ervan. 
- Een gekwalificeerde ploeg die zijn deelname niet aanvaard moet dit schriftelijk melden voor de 

vastgestelde datum. 
- De  ploeg die als laatste door de forfaitgever uitgeschakeld werd, zal dan opgeroepen worden. 
- Bij afwezigheid na aanvaarding zal een gekwalificeerde ploeg worden beboet 
 
2. Uitreiking Beker ‘Roger de Hollogne‘ 

• Aan de winnende club van de hogere en lagere reeks wordt een beker toegekend.  

• De bekers worden voor één jaar gegeven en dienen terugbezorgd. 

• De beker blijft eigendom van de club die driemaal na elkaar of  vijfmaal niet na elkaar wint. 

• Na een definitieve verwerving vangt een volledig nieuwe periode aan. 
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Art. 7.2  Beker E. Boonet 

 

De Beker E. Boonet wordt jaarlijks ingericht door Sporta-federatie vzw. 
 
Art. 7.2.1 Provinciale voorronde Beker E. Boonet 
1. organisatie 

- In iedere provincie worden de voorronden georganiseerd door de Provinciale Sporta-raad. 

- Deelname is voorbehouden aan de clubs en leden aangesloten bij Sporta-federatie vzw. 

- De Beker E. Boonet wordt gespeeld met 2 spelers van dezelfde club waarvan minstens 1 dame. 

- De ploegen moeten ingeschreven worden op de dag, bepaald door de Provinciale Sporta-raad. 

- Een club mag meerdere ploegen inschrijven, van elkaar onderscheiden door de letters van het alfabet te 
beginnen met de letter A enz. 

- Er wordt gespeeld in twee reeksen: 

• Een hogere reeks: maximum ploegwaarde 15 punten 

• Een lagere reeks: maximum ploegwaarde 5 punten 

- Voor het bepalen van de ploegwaarde telt het klassement dat een speler had bij de inschrijving.  

- Er wordt gespeeld zonder voorgift. 

- Speeldag 

• De wedstrijden worden gespeeld van maandag tot vrijdag of een andere dag in onderling overleg.  

• De thuisploeg is verantwoordelijk voor het bepalen van de speeldag binnen de door de Provinciale 
Sporta-raad bepaalde periode.  

• De thuisploeg moet daarom contact nemen met de tegenstrevers.  

• Indien blijkt dat 24 uur vooraf, een wedstrijd om gegronde redenen toch moet verplaatst worden, 
zal er in onderling overleg een nieuwe datum gezocht binnen de door de Provinciale Sporta-raad 
bepaalde periode. 

• Indien de ploegen niet tot een akkoord komen, beslist de Provinciale Sporta-raad waar en wanneer 
er gespeeld moet worden. 

• Bij forfait wordt er beboet volgens de geldende regels. 

- Bij iedere aanpassing moet de Provinciale Sporta-raad op de hoogte worden gebracht 

- In de provinciale eindrondefase bepaalt de Provinciale Sporta-raad het lokaal en de speeldatum.  
 
2. Spelers 

- Het sterktecijfer van de spelers wordt toegepast zoals voor de interclub. 

- Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 

- Men kan maar inschrijven in één reeks, ofwel de hogere reeks, ofwel de lagere reeks. 

- De spelers moeten steeds hun lidkaart en identiteitskaart kunnen voorleggen. 

- Opgelet: 
Invallers zijn toegestaan, maar één van de ingeschreven spelers moet steeds opgesteld worden. 
Éénmaal een ploeg uitgeschakeld is, mogen de spelers die ooit aantraden voor die ploeg niet meer 
spelen voor een andere ploeg. 

 
3. Ploegenopstelling 

- De spelers worden in volgorde van hun officiële klassering opgesteld. 

- Het wedstrijdschema is 2/1 – 1/2 – dubbel – 2/2 – 1/1 
 
4. Wedstrijden 

- De wedstrijd bestaat uit 5 matchen, 4 enkels en 1 dubbel. De matchen worden gespeeld naar 3 
gewonnen sets van 11 punten. Er moet echter altijd een verschil van 2 punten zijn bv 11-9 of 13-15. 

- Alle matchen moeten gespeeld worden en tellen mee voor het individueel klassement. 

- Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 

- De thuisploeg moet voor een scheidsrechter zorgen voor het dubbelspel. 
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5. Wedstrijdbladen 

- Het gebruik van de officiële wedstrijdbladen is verplicht. 

- De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de algemene 
wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens: 

- De bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens betreffende hun ploeg. 
- Alle voorziene vakken moeten ingevuld worden. 
- Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de vermelde gegevens en 

opmerkingen controleren en tekenen voor akkoord. 
- De bezoekende ploeg ontvangt een kopie van het wedstrijdblad. 
- De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn en volgens de bepalingen opgelegd door de Provinciale 

Sporta-raad de uitslag van de wedstrijd melden of invullen op TT-online. 
- Het originele wedstrijdblad moet door de thuisploeg, onder omslag en gefrankeerd als brief opgestuurd 

worden naar het adres dat door de Provinciale Sporta-raden wordt opgelegd. 
Het niet respecteren van de opgelegde termijnen wordt beboet. 

 
Art. 7.2.2 Federale eindronde Beker E. Boonet 
1. Voorlopig wordt er geen Federale eindronde georganiseerd. 
 
2. Uitreiking Beker ‘E Boonet’ 

- Aan de winnende club van de “hogere reeks” en de “lagere reeks” wordt een wisselbeker toegekend.  

- De bekers worden voor één jaar gegeven en dienen terugbezorgd. 

- De beker blijft eigendom van de club die driemaal na elkaar of vijfmaal niet na elkaar wint. 

- Na een definitieve verwerving vangt een volledig nieuwe periode aan. 
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Art. 7.3  Interprovinciale ontmoeting 

 

Art. 7.3.1 Organisatie 

- Deze ontmoeting wordt jaarlijks georganiseerd tussen de diverse aangesloten provincies. 

- De deelname is gratis voor de geselecteerde spelers. 

- Om beurt zal één der provincies de organisatie op zich nemen (o.m. klaarzetten van de zaal en de 
technische leiding op de dag zelf). 

- De Sporta-raad Tafeltennis streeft ernaar dat alle reeksen worden betwist. 

- De clubs worden via de “Provinciale Publicaties” ingelicht en dienen de betrokken spelers hiervan in te 
informeren. 

- Op de datum vastgesteld door de Federale Technische Commissie dienen de provinciale 
verantwoordelijken de namen van de definitief geselecteerde spelers over te maken aan Sporta-
federatie-Tafeltennis via de vooropgestelde documenten. 

- Elke provincie duidt 2 spelers aan per reeks met een 4- of 6-klassement; bij voorkeur 1 dame en 1 heer.  

- Een speler kan slechts geselecteerd worden voor één reeks. 
 

Art. 7.3.2 Wedstrijd 

- Elke reeks wordt betwist in poule-vorm van 6 spelers. Elke speler speelt 4 enkelspelen tegen de spelers 
van de andere provincies en 2 dubbelspelen met zijn provinciale partner. 

- Men speelt naar 3 gewonnen sets van 11 punten. 

- In de reeksen “Masters” speelt men met het handicap systeem naar 21 punten en 2 gewonnen sets. 
 

Art. 7.3.3 Rangschikking 

- Na afloop van de poule-wedstrijden wordt per poule een rangschikking opgemaakt. De eerste krijgt 6 
punten de tweede 5 enz. tot speler 6 die 1 punt krijgt.  

- De rangschikking wordt als volgt gemaakt: 
Volgens het aantal gewonnen wedstrijden, zowel enkel als dubbel. 

 
Bij gelijkheid van spelers wordt volgend onderscheid gemaakt: 
a) Indien 2 spelers van een verschillende provincie een gelijk aantal gewonnen     wedstrijden hebben, 

dan is de uitslag van de onderlinge wedstrijd bepalend. 
b) Indien 2 spelers van dezelfde provincie een gelijk aantal gewonnen wedstrijden hebben dan worden 

alle wedstrijden van deze spelers in aanmerking genomen. 
c) Indien 3 of meer spelers een gelijk aantal wedstrijden hebben gewonnen, worden enkel de 

onderlinge wedstrijden van die spelers vergeleken. 
 
Bij situatie B en C wordt het volgende toegepast: 
a) Eerst wordt het hoogste getal van de deling genomen tussen gewonnen en verloren sets. 
b) Indien nog gelijk, wordt het hoogste getal van de deling tussen gewonnen en verloren punten 

genomen. 
- Bij een forfait of een open gebleven plaats krijgen de aanwezige spelers een gewonnen wedstrijd.  
- Bij de rangschikking van de poule is een forfait of een open gebleven plaats gelijk aan nul punten. 
- Na het spelen van alle poules worden alle behaalde punten van de verschillende provincies opgeteld. 

De provincie met het meeste aantal punten is de winnaar van deze “Ontmoeting”.  
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Art. 7.4  Federale tornooien 

 

Art. 7.4.1 Organisatie 
- De federale tornooien, zowel deze ingericht door de provincies als door de clubs, staan open voor al de 

aangesloten leden. 
- Provincies of clubs die een tornooi wensen in te richten, tellend voor het federaal tornooicriterium, 

moeten aan de volgende normen voldoen: 

• alle reeksen moeten voorzien worden; 

• aanvraag zenden naar Sporta-federatie Tafeltennis, (Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem – 
tafeltennis@sporta.be) waarna in  overleg met de federale tornooicommissie een datum zal worden 
vastgelegd; 

• er wordt gespeeld op minimum ***tafels of gelijkwaardige; 

• er wordt gespeeld met ***ballen. 
- De publicaties betreffende de tornooien moeten steeds vermelden dat het tornooi ingericht wordt 

onder toezicht van Sporta-federatie vzw. 
- De federale tornooicommissie is verantwoordelijk voor de leiding van de federale tornooien. 
- Voor de reeks Masters die betwist wordt met voorgift zijn de volgende reglementen van toepassing: 

• De voorgift is gelijk aan het verschil in waardecijfer volgens het individueel klassement met een 
maximum van 16 punten. 

• Er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets van 21 punten.  
- Alle reeksen, behalve de Open reeksen, worden in poules gespeeld.  De twee eerste gaan door op tabel.  

De Open reeksen worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. 
- Bij het opmaken van de poules zal er rekening worden gehouden met: 

• het klassement van de spelers bij het eerste en tweede federaal tornooi; 

• het criterium bij de andere tornooien. 
- Voor de open reeksen wordt er alleen gekeken naar de klassementen om de plaatsen op tabel toe te 

kennen.  In de mate van het mogelijk worden spelers van dezelfde club en spelers die op vorig tornooi al 
tegen elkaar speelden zo geplaatst dat ze niet onmiddellijk terug tegen elkaar moeten spelen. 

- Alle wedstrijden (behalve Masters) worden betwist in 3 gewonnen sets. Afhankelijk van de 
omstandigheden en het aantal inschrijvingen kan de tornooicommissie beslissen ook andere 
wedstrijden naar 4 gewonnen sets te laten betwisten. 

- De verliezer is steeds gehouden de volgende, of de door de tornooicommissie aangeduide wedstrijden 
te arbitreren.  Bij verstek stelt de speler zich bloot aan federale straffen. De speler kan zich wel laten 
vervangen door iemand anders, mits voorafgaande verwittiging en akkoord van de tornooicommissie. 
(zie boete 7.8.2) 

- De tornooicommissie heeft het recht om een speler te schorsen in geval van onsportiviteit of 
onrespectvol gedrag. 

 
Art. 7.4.2 Inschrijvingen 
- Een taks per inschrijving van het tornooi moet afgedragen worden aan de federatie. De taks is 10% van 

het inschrijvingsgeld. 
- Het inschrijvingsgeld zal jaarlijks door de Sporta-raad Tafeltennis vastgelegd worden.  Deze zijn 

momenteel €5,00 voor een poulereeks en €2,00 voor een open-reeks. 
- De inschrijvingsperiode loopt tot de zondag (24u00) van de week voorafgaand aan de tornooidatum. 
- Inschrijvingen dienen bij voorkeur te gebeuren via TT-online (tafeltennis.sporcrea.be/competitie).  Per 

mail kan dit eveneens via tafeltennis.tornooien@sporta.be  
- Afzeggingen kunnen tot de zaterdag voor het tornooi tot 17u00. Bij voorkeur via mail naar 

tafeltennis.tornooien@sporta.be of telefonisch naar 0470/57 56 25. 
- Bij een verwittigd forfait blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.  Enkel bij geldige reden kan hiervan 

afgeweken worden. 
 
- Een onverwittigde forfait op een federaal tornooi wordt beboet: het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd 

+ het bedrag der boete jaarlijks te bepalen door de Sporta-raad Tafeltennis. Deze boetes worden 
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aangerekend aan de club waarbij de speler is aangesloten. 
- Men kan inschrijven in maximum 2 reeksen, zijnde de eigen klassementsreeks en/of Open-reeks.  Men 

kan nooit inschrijven in 2 poulereeksen. Jeugd NG dienen in hun eigen leeftijdsreeks te spelen. 
- De open lagere reeks staat open voor spelers van NG tot en met D4-klassement. 
- In de open hogere reeks mogen spelers van D2 tot en met A zich inschrijven. 
- De federale tornooicommissie kan beslissen wie geen recreatielid is. 
- Een reeks kan pas doorgaan wanneer er minimaal 3 inschrijvingen zijn voor deze reeks.  Bij onvoldoende 

inschrijvingen worden reeksen samengevoegd. 
 
Art. 7.4.3 Rangschikking 
- Indien 2 reeksen worden samengevoegd, bepaalt de eindrangschikking in de poule de winnaar van elke 

reeks. 
- Indien 2 spelers gelijk eindigen in hun poule, telt de onderlinge match om de winnaar te bepalen.  

Indien meerdere spelers gelijk eindigen, worden ze als volgt gerangschikt: 

• de speler met het meeste aantal onderlinge gewonnen matchen 

• de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen matchen (GM)/verloren matchen (VM) 

• de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen sets (GS)/verloren sets (VS) 

• de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen punten (GP)/verloren punten (VP) 
 
Art. 7.4.4 Federaal Individueel Criterium 
- Het federaal tornooicriterium beoogt die speler te bekronen die de beste verrichtingen gemaakt heeft 

in de tornooien over het ganse seizoen genomen. 
- Het criterium wordt betwist volgens de tornooireeksen in voege bij de aanvang van het sportseizoen. 
- Volgende punten worden toegekend:  

• 128 inschrijvingen en meer: 15 – 11 – 8 – 6 – 4 – 2 

• 64 tot 127 inschrijvingen: 13 – 10 – 7 – 5 – 3 – 1 

• 32 tot 63 inschrijvingen: 10 – 7 – 5 – 3 – 1 

• 16 tot 31 inschrijvingen: 7 – 5 – 3 – 1 

• 8 tot 15 inschrijvingen: 5 – 3 – 1 

• 4 tot 7 inschrijvingen: 3 – 1 

• 1 tot 3 inschrijvingen: 1 
- Een speler die doorgaat in zijn poule krijgt 1 punt extra. 
- Voor elke reeks is er een beker of plaket voorzien.  Bij gelijkheid van punten worden voor alle 

overwinnaars bekers of plaketten voorzien. 
 
Art. 7.4.5 Federaal criterium beste tornooiclub 
- Per inschrijving krijgt een club 1 punt. 
- Punten te verdienen in poule:  

• De 1ste  krijgt 3 punten 

• De 2de krijgt 2 punten 

• De 3de krijgt 1 punt 
- Op tabel: per overwinning (effectieve wedstrijd) krijgt de club een punt 
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Art. 7.5  Federaal masterscriterium 

 

Art. 7.5.1 Organisatie 
- De federale Masterscriteria, zowel deze ingericht door de provincies als door de clubs, staan open voor 

al de aangesloten leden die de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben op 31 december van het kalenderjaar 
dat voorafgaat aan het begin van het lopende sportseizoen. 

- Provincies of clubs die een Masterscriterium wensen in te richten, tellend voor het federaal 
Masterscriterium, moeten aan de volgende normen voldoen: 

• aanvraag zenden naar Sporta-federatie Tafeltennis, (Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem, – 
tafeltennis@sporta.be), waarna in overleg met de federale tornooicommissie een datum zal worden 
vastgelegd. 

• er wordt gespeeld op minimum ***tafels of gelijkwaardige; 

• er wordt gespeeld met ***ballen. 
- De publicaties betreffende de criteria moeten steeds vermelden dat het criterium ingericht wordt onder 

toezicht van Sporta-federatie vzw. 
- De federale tornooicommissie is verantwoordelijk voor de leiding van de federale Masterscriteria. 
- Voor het Masterscriterium dat betwist wordt met voorgift zijn de volgende reglementen van toepassing: 

• De voorgift is gelijk aan het verschil in waardecijfer volgens het individueel klassement met een 
maximum van 16 punten. 

• Er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets van 21 punten.  
- De Masterscriteria worden in poules gespeeld. De eerste twee van elke poule gaan door op tabel. 

Daarna wordt verder gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. 
- Bij het opmaken van de poules zal er rekening worden gehouden met: 

• het klassement van de spelers bij het eerste en tweede federaal Masterscriterium 

• het criterium bij de andere criteria. 
- Op tabel is de verliezer steeds gehouden de volgende, of de door de wedstrijdleiding aangeduide 

wedstrijden te arbitreren. Bij verstek stelt de speler zich bloot aan federale straffen. De speler kan zich 
wel laten vervangen door iemand anders, mits voorafgaande verwittiging en akkoord van de 
wedstrijdleiding. 

- De wedstrijdleiding heeft het recht om een speler te schorsen in geval van onsportiviteit of 
onrespectvol gedrag. 

 
Art. 7.5.2  Inschrijvingen 
- Het inschrijvingsgeld zal jaarlijks door de Sporta-raad Tafeltennis vastgelegd worden. Dit is momenteel 

€5,00. 
- De inschrijvingsperiode loopt tot de zondag (24u00) van de week voorafgaand aan de criteriumdatum. 
- Inschrijvingen dienen bij voorkeur te gebeuren via TT-online (tafeltennis.sporcrea.be/competitie). Per 

mail kan dit eveneens via tafeltennis.tornooien@sporta.be  
- Afzeggen kan tot de zaterdag voor het criterium tot 17u00. Bij voorkeur via mail naar 

tafeltennis.tornooien@sporta.be of telefoon naar 0470/57.56.25 
- Bij een verwittigd forfait blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Enkel bij geldige reden kan hiervan 

afgeweken worden. 
- Een onverwittigde forfait op een criterium wordt beboet: het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd + het 

bedrag der boete jaarlijks te bepalen door de Sporta-raad Tafeltennis. Deze boetes worden aangerekend 
aan de club waarbij de speler is aangesloten. 

 
Art. 7.5.3  Rangschikking 
- Indien 2 spelers gelijk eindigen in hun poule, telt de onderlinge match om de winnaar te bepalen. 
- Indien meerdere spelers gelijk eindigen, worden ze als volgt gerangschikt: 

• de speler met het meeste aantal onderlinge gewonnen matchen 

• de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen matchen (GM)/verloren matchen (VM) 

• de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen sets (GS)/verloren sets (VS) 

• de speler met de beste onderlinge verhouding gewonnen punten (GP)/verloren punten (VP) 
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Art. 7.5.4  Federaal Individueel Criterium 
- Het federaal Masterscriterium beoogt die speler te bekronen die de beste verrichtingen gemaakt heeft 

in de criteria over het ganse seizoen genomen. 
- Volgende punten worden toegekend:  

• 128 inschrijvingen en meer: 15 – 11 – 8 – 6 – 4 – 2 

• 64 tot 127 inschrijvingen: 13 – 10 – 7 – 5 – 3 – 1 

• 32 tot 63 inschrijvingen: 10 – 7 – 5 – 3 – 1 

• 16 tot 31 inschrijvingen: 7 – 5 – 3 – 1 

• 8 tot 15 inschrijvingen: 5 – 3 – 1 

• 4 tot 7 inschrijvingen: 3 – 1 

• 1 tot 3 inschrijvingen: 1 
- Een speler die doorgaat in zijn poule krijgt 1 punt extra. 
- Het provinciaal kampioenschap telt niet mee voor het individueel Masters- en tornooicriterium.  
- Er wordt een beker of plaket voorzien voor de eindwinnaar(s) in de criteriumstand. Bij gelijkheid van 

punten worden voor alle overwinnaars bekers of plaketten voorzien. 
 
Art. 7.5.5  Federaal criterium beste tornooiclub 
- Per inschrijving krijgt een club 1 punt. 
- Punten te verdienen in poule:  

• De 1ste  krijgt 3 punten 

• De 2de krijgt 2 punten 

• De 3de krijgt 1 punt 
- Op tabel: per overwinning (effectieve wedstrijd) krijgt de club een punt 
- De inschrijvingen voor het provinciaal kampioenschap tellen niet mee voor de trofee van beste 

tornooiclub. 
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Art. 7.6  Federale Individuele Kampioenschappen 

 
Art. 7.6.1 Organisatie 

- De Federale Individuele Kampioenschappen worden jaarlijks door de Sporta-raad Tafeltennis ingericht. 

- De kampioenschappen worden in poulevorm ingericht. De wedstrijden worden betwist naar 3 
gewonnen sets van 11 punten zonder voorgift. 

- De Masters spelen naar 2 gewonnen sets van 21 punten met voorgift. 
 

Art. 7.6.2 Selectievoorwaarden 

- Per reeks kan iedere provincie 6 spelers afvaardigen. 

- Om aan de Federale Individuele Kampioenschappen te kunnen deelnemen, moet de speler: 

• voor 1 januari van het lopend sportjaar aangesloten zijn bij een tafeltennisclub, aangesloten bij 
Sporta-federatie. 

• minstens aan 5 activiteiten hebben deelgenomen (competitie, beker en tornooien) voor datum van 
inschrijving. 

- De selectie gebeurt op basis van de resultaten behaald op de Provinciale Kampioenschappen, de 
Provinciale Interclubcompetitie, het Federaal Tornooicriterium en het Provinciaal Tornooicriterium.   

- De provinciale kampioen heeft zijn selectie van ambtswege. 

- De Provinciale Sporta-raad geeft hun definitieve selecties binnen op Sporta-federatie Tafeltennis 14 
dagen voor vastgestelde datum van de kampioenschappen. 

- Het is de Provinciale Sporta-raad die de rangorde van zijn individuele deelnemers bepaalt en in volgorde 
van opstelling doorgeeft aan de Sporta-raad Tafeltennis uiterlijk 14 dagen voor de vastgestelde datum 
van de kampioenschappen. 

- Geklasseerde jeugdspelers zullen uitsluitend deelnemen in de eigen klassementsreeks. 

- Afwezigheid na aanvaarding van de federale selectie wordt beboet (zie federale boetes). 
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Art. 7.7  Federale interclub kampioenschappen 

 
Art. 7.7.1 Organisatie 
- Het interclubkampioenschap wordt jaarlijks ingericht door de Sporta-federatie vzw in elke provincie en 

is voorbehouden aan de clubs en leden aangesloten bij Sporta- federatie vzw. 
- De interclubkampioenen van elke provincie ontmoeten elkaar in een federale eindronde om een 

Federale Interclub Kampioen aan te duiden. 
- Na de heenronde van de Provinciale Interclub, zal de Federaal Technische Commissie de reeksindeling 

en thuisploeg bepalen aan de hand van de maximum ploegwaarden. 
Deze ploegwaarden moeten gerespecteerd worden bij de federale eindronde. 

- De Federale eindronden worden gespeeld volgens de federale interclubreglementen. 
- Afwezigheid na aanvaarding van de federale selectie wordt beboet. 
 
Art. 7.7.2 Selectievoorwaarden 
- Voor deze Federale eindronden wordt elke Provinciale interclubkampioen van ambtswege geselecteerd.  

• Indien de kampioen forfait geeft, moet dit forfait schriftelijk gemeld worden bij de provinciale 
interclubleider, voor de vooropgestelde datum. 

• In dat geval wordt de 2de van de afdeling onmiddellijk gecontacteerd. Deze ploeg bevestigt zijn 
aanwezigheid minstens 14 dagen voor de Federale eindronde. 

- Om aan de Federale eindronde senioren te kunnen deelnemen moeten 2 van de 3 spelers minstens 8 
wedstrijden in de betrokken ploeg gespeeld hebben. 

- Om aan de Federale eindronde jeugd te kunnen deelnemen moeten 2 van de 3 spelers minstens 5 
wedstrijden in de betrokken ploeg gespeeld hebben. 
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Art. 7.8  Federale boetes 

 
De federale boetes en het bedrag ervan worden vastgelegd door de Sporta-raad Tafeltennis. 
 
Art. 7.8.1 Onverwittigd forfait op een federaal tornooi 

� €15,00 + het inschrijvingsgeld 
 
Art. 7.8.2 De verliezer is steeds gehouden de volgende, of de door de tornooicommissie aangeduide 
wedstrijden te arbitreren.  Bij verstek stelt de speler zich bloot aan federale straffen. De speler kan zich wel 
laten vervangen door iemand anders, mits voorafgaande verwittiging en akkoord van de 
tornooicommissie.” 

� €15,00 
Art. 7.8.3 Bij afwezigheid, na het aanvaarden van een federale selectie, op een finalewedstrijd of 
federaal kampioenschap 

� €25,00 per speler 
Art. 7.8.4  Bij afwezigheid, na aanvaarding van een selectie op een internationale wedstrijd 

 €74,50 per speler 
Art. 7.8.5 Bij niet deelnemen, na er voor geplaatst te zijn, aan het federaal kampioenschap van een 
ploeg mits verwittiging minstens 7 dagen voor dat kampioenschap 

�€12,50 
Art. 7.8.6 Bij afwezigheid op het federaal kampioenschap van een ploeg 

� €50,00 per ploeg + de verplaatsingskosten van de tegenstander 
Art. 7.8.7 Bij niet deelnemen, na er voor geplaatst te zijn, aan federale finales en mits verwittiging 
minstens 7 dagen voor die wedstrijd(en) 

�€12,50 per ploeg 
Art. 7.8.8 Bij afwezigheid op federale finales van een ploeg 

� €50,00 + de verplaatsingskosten van de tegenstander 
Art. 7.8.9 Afwezigheid op de Interprovinciale Ontmoeting, na aanvaarding van de selectie 

� €12,50 
Art. 7.8.10 Het opstellen van een niet bij Sporta-federatie Tafeltennis aangesloten speler (tenzij in een 
reeks voor niet-aangeslotenen) 

� het bedrag van het voorziene lidgeld met een minimum van €25,00 
Art. 7.8.11 Het niet doorspelen van klassementen of herklassering in een andere federatie 

� €25,00 
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Tafeltennisreglement ITTF 
 

 
Bijlage 1 

 
Art. 1 De tafel 

 

Art. 1.1  Het oppervlak van de bovenkant van de tafel, genaamd het 'speelvlak', moet rechthoekig 
zijn, 274 cm lang en 152,5 cm breed en moet in een horizontaal vlak 76 cm boven de vloer liggen. 
 
Art. 1.2  Het speelvlak omvat ook de bovenranden van de tafel, maar niet de zijkanten onder de 
randen. 
 
Art. 1.3   Het speelvlak mag van elk materiaal zijn en moet een gelijkmatig stuitvermogen hebben van 
ongeveer 23 cm, wanneer een standaardbal wordt losgelaten vanaf een hoogte van 30 cm. 
 
Art. 1.4  Het speelvlak moet gelijkmatig donker en mat gekleurd zijn, met een 2 cm brede witte zijlijn 
langs beide 274 cm randen en een 2 cm brede witte eindlijn langs beide 152,5 cm randen. 
 
Art. 1.5  Het speelvlak wordt verdeeld in 2 gelijke 'vlakken' door een verticaal net, dat evenwijdig 
loopt met de eindlijnen en doorlopend moet zijn over de gehele breedte tussen beide vlakken. 
 
Art. 1.6  Voor dubbelspelen moet elk vlak verdeeld zijn in 2 gelijke halve vlakken door een 3 mm 
brede witte middellijn, die evenwijdig loopt met de zijlijnen; de middellijn moet beschouwd worden als deel 
van beide rechter halve vlakken. 
 
Art. 2 De netcombinatie 

 
Art. 2.1  De netcombinatie bestaat uit het net, de bevestiging daarvan en de netposten, inclusief de 
klemmen waarmee de netposten aan de tafel zijn vastgemaakt. 
 
Art. 2.2  Het net wordt gespannen door een koord, dat aan beide einden aan een verticale netpost 
van 15,25 cm hoog is bevestigd.  De buitenzijden van de netposten zijn 15,25 cm van de zijlijnen verwijderd. 
 
Art. 2.3  De bovenkant van het net moet zich over de gehele lengte 15,25 cm boven het speelvlak 
bevinden. 
 
Art. 2.4  De onderkant van het net moet over de gehele lengte zo dicht mogelijk langs het speelvlak 
lopen en de einden van het net moeten zo dicht mogelijk aansluiten op de netposten. 
 
Art. 3  De bal 

 
Art. 3.1  De bal moet zuiver rond zijn met een diameter van 40 mm. 
 
Art. 3.2  Het gewicht van de bal moet 2,7 gram zijn. 
 
Art. 3.3  De bal moet van celluloid of een gelijksoortige kunststof zijn en moet wit, geel of oranje 
gekleurd en mat zijn. 
 
Art. 4 Het bat 

 
Art. 4.1  Het bat mag van elke afmeting, vorm en gewicht zijn, maar het frame moet vlak en 
onbuigzaam zijn. 
 
Art. 4.2  Ten minste 85% van de dikte van het frame moet uit natuurlijk hout bestaan; een 
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kleefstoflaag in het frame mag versterkt zijn met vezelmateriaal zoals carbonvezel, glasvezel of geperst 
papier maar mag niet dikker zijn dan 7,5% van de totale bladdikte tot een maximum van 0,35 mm. 
 
Art. 4.3  De bedekking van een zijde van het bat, welke gebruikt wordt om de bal te slaan, dient van 
een merk en type te zijn dat recentelijk door de ITTF is goedgekeurd en dient zodanig aan het blad bevestigd 
te worden dat het handelsmerk en het ITTF-logo duidelijk zichtbaar zijn bij de rand van het slagoppervlak. 
De bedekking van een zijde, die gebruikt wordt om de bal te slaan, moet zijn: 
- gewoon nopjesrubber (nopjes naar buiten) met een totale dikte, d.w.z.  met inbegrip van het 

plakmiddel, van maximaal 2 mm of 
- sandwich-rubber (nopjes naar buiten of naar binnen) met een totale dikte, d.w.z.  met inbegrip van het 

plakmiddel, van maximaal 4 mm. 
Art. 4.3.1 'Nopjesrubber' is een laag niet-cellulair rubber, natuurlijk of synthetisch, met nopjes 
gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak met niet minder dan 10 en niet meer dan 50 nopjes per cm². 
Art. 4.3.2 ‘Sandwich-rubber' is een enkele laag cellulair rubber, die met een enkele laag gewoon 
nopjesrubber bedekt is, waarbij de totale dikte van het nopjesrubber maximaal 2 mm mag zijn. 
 
Art. 4.4  Het materiaal waarmee een zijde van het frame wordt beplakt, dient   deze zijde geheel te 
bedekken, maar mag er niet buitensteken.  Alleen de plaats vlak bij het handvat, die normaal door de 
vingers van de bathand kan worden vastgehouden, mag onbedekt blijven of bedekt worden met ieder ander 
materiaal. 
 
Art. 4.5  Het frame, iedere laag van het frame, ieder materiaal gebruikt ter bedekking en iedere 
kleeflaag dient ononderbroken en van gelijke dikte te zijn. 
 
Art. 4.6  De oppervlakte van het bedekkingsmateriaal aan een kant van het frame, of de oppervlakte 
van een kant van het frame dat niet wordt bekleed, moet mat zijn, helder rood aan één zijde en zwArt. aan 
de andere zijde; elk garneersel rond de rand van het frame moet mat en geen enkel gedeelte ervan mag wit 
zijn. 
 
Art. 4.7  Geringe afwijkingen in de gelijkmatigheid van de kleur en van de volledigheid van de 
bedekking, die ontstaan zijn door verschieten respectievelijk slijtage of door een toevallige beschadiging, 
kunnen buiten beschouwing blijven, mits daardoor de eigenschappen van het oppervlak niet wezenlijk 
worden veranderd. 
 
Art. 4.8  Het bat mag tijdens een wedstrijd niet vervangen worden, tenzij het dermate beschadigd 
werd, dat vervanging zich opdringt. 
 
Art. 4.9  Het bat dient bij aanvang van een wedstrijd of bij vervanging, op vraag van speler en/of 
scheidsrechter getoond te worden. 
 
Art. 5 Definities 

 
Art. 5.1  Een 'balwisseling' is de periode waarin de bal in het spel is. 
 
Art. 5.2  Een 'let' is een balwisseling-beëindiging zonder dat er wordt gescoord (ongeldige bal). 
 
Art. 5.3  Een 'punt' is een balwisseling-beëindiging doordat er wordt gescoord. 
 
Art. 5.4  De 'bathand' is de hand die het bat vasthoudt. 
 
Art. 5.5  De 'vrije hand' is de hand die het bat niet vasthoudt. 
 
Art. 5.6  Een speler 'slaat' de bal als hij de bal raakt met het bat, door zijn hand vastgehouden, of 
met zijn bathand beneden de pols. 
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Art. 5.7  Een speler 'blokkeert' de bal als hij, of iets dat hij draagt of vasthoudt, de bal raakt tijdens 
het spel voordat de bal - nadat deze het laatst door zijn tegenstander is geslagen - zijn speelvlak of zijn 
eindlijn gepasseerd is zonder dit speelvlak te raken. 
 
Art. 5.8  De 'serveerder' is de speler die in een balwisseling het eerst de bal moet slaan. 
 
Art. 5.9  De 'ontvanger' is de speler die in een balwisseling als tweede de bal moet slaan. 
 
Art. 5.10 De 'scheidsrechter' is de persoon die is aangesteld om een wedstrijd te leiden. 
 
Art. 5.11 Onder iets dat een speler 'draagt of vasthoudt', wordt verstaan alles dat hij draagt of 
vasthoudt bij het begin van een balwisseling. 
 
Art. 5.12 De bal wordt beschouwd als passerend 'over of om' de netcombinatie, indien deze het net 
over, onder of buiten het uitstekend deel van de netcombinatie buiten de tafel passeert, of - bij een 
terugslag - als deze is geslagen nadat hij over of om het net is teruggestuit. 
 
Art. 5.13 De 'eindlijn' wordt beschouwd als zijnde onbegrensd verlengd in beide richtingen. 
 
Art. 6 Een goede opslag (service) 

 
Art. 6.1  De service begint op het moment dat de bal onbeweeglijk op de open en vlakke palm van 
de vrij hand, die stil gehouden wordt, ligt. 
 
Art. 6.2  De serveerder moet vervolgens de bal nagenoeg loodrecht opgooien, zonder er met zijn 
hand enig effect aan te geven, zodanig dat deze minstens 16 cm omhoog komt nadat deze de palm van de 
vrije hand heeft verlaten en vervolgens daalt zonder iets te raken voordat deze wordt geslagen. 
 
Art. 6.3  Als de bal dalend is, moet de serveerder zodanig slaan, dat de bal eerst het eigen speelvlak 
raakt, vervolgens over of om de netcombinatie heen gaat en daarna rechtstreeks het speelvlak van de 
ontvanger raakt; bij dubbelspelen dient de bal achtereenvolgens de rechterspeelvlakken van de serveerder 
en de ontvanger te raken. 
 
Art. 6.4  Vanaf het begin van de service tot en met het moment dat de bal wordt geslagen, dient de 
bal zich boven de hoogte van het speelvlak en achter de eindlijn te bevinden en mag voor  de ontvanger 
niet worden verborgen door enig deel van het lichaam of kleding van de serveerder of dubbelpartner. 
 
Art. 6.5 De serveerder of het serverende paar mag geen enkele actie ondernemen die de ontvanger 
belemmert in: 
- Het ononderbroken kunnen zien van de bal vanaf het moment dat deze de vrije hand verlaat.   
- Het kunnen waarnemen van de zijde van het bat waarmee wordt geserveerd. 
- Het kunnen waarnemen van de richting waarin het bat wordt bewogen op het moment dat de bal 

wordt geslagen.) 
 
Art. 6.6  Het is de verantwoordelijkheid van de serveerder zodanig te serveren, dat de scheidsrechter 
of de assistent-scheidsrechter kan zien of de service volgens de regels wordt uitgevoerd. 
 
Art. 6.7  Wanneer er geen assistent-scheidsrechter aanwezig is en de scheidsrechter twijfelt aande 
juistheid van de service, kan de scheidsrechter de serveerder, bij de eerste keer dat zich tijdens de set een 
dergelijke situatie voordoet, waarschuwen zonder een punt toe te kennen. 
 
Art. 6.8  Wanneer vervolgens later in dezelfde set dezelfde serveerder of de dubbelpartner de bal op 
de één of andere wijze twijfelachtig in het spel brengt, dan wordt een punt toegekend aan de tegenstander. 
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Art. 6.9  Wanneer er een duidelijke fout bij de service wordt gemaakt, zal de serveerder niet worden 
gewaarschuwd en krijgt de ontvanger een punt toegekend. 
 
Art. 6.10 Bij wijze van uitzondering mag de scheidsrechter van een strikte naleving van de 
voorgeschreven manier van serveren afzien, als voor het spel begint aan hem is meegedeeld, dat nakoming 
van de regels voor een goede service door een lichamelijke handicap wordt verhinderd. 
 
Art. 7 Een goede terugslag 

 
Een bal, na geserveerd of teruggeslagen te zijn, moet zo worden geslagen dat deze over of om de 
netcombinatie heen gaat - deze al dan niet rakend - en het speelvlak van de tegenstander raakt. 
 
Art. 8 De speelvolgorde 

 
Art. 8.1  Bij enkelspelen moet de serveerder de bal eerst goed in het spel brengen, waarna de 
ontvanger de bal goed moet terugslaan.  Daarna moeten de spelers om beurt de bal goed terugslaan. 
 
Art. 8.2  In dubbelspelen moet de serveerder de bal eerst goed in het spel brengen, waarna de 
ontvanger de bal goed moet terugslaan.  Vervolgens zal de partner van de serveerder goed moeten 
terugslaan, terwijl daarna de partner van de ontvanger aan de beurt is om de bal goed te retourneren.  
Hierna zullen de spelers steeds in dezelfde volgorde goed moeten terugslaan. 
 
Art. 9 De bal in het spel 

 
Art. 9.1  Een bal is in het spel vanaf het laatste moment dat deze bewegingloos op de handpalm van 
de serveerder ligt, totdat: 
Art. 9.1.1 bal iets raakt - anders dan het speelvlak, de netcombinatie, het bat in de hand of de 
bathand beneden de pols – of  
Art. 9.1.2 de balwisseling wordt onderbroken door een let of een punt. 
 
Art. 10 Een let 

 
Art. 10.1 De balwisseling eindigt met een let: 
Art. 10.1.1 wanneer de bal tijdens de service, als hij over of om de netcombinatie heen gaat, de 
netcombinatie raakt -mits de service verder correct is - of door de ontvanger of zijn partner wordt 
geblokkeerd (zie 5.7); 
Art. 10.1.2 wanneer wordt geserveerd als de ontvanger of zijn partner - naar de mening van de 
scheidsrechter - nog niet gereed is, vooropgesteld dat noch de ontvanger noch zijn partner een poging 
onderneemt om terug te slaan; 
Art. 10.1.3 wanneer - naar de mening van de scheidsrechter - een speler door een gebeurtenis, waarop 
hij geen invloed heeft, er niet in slaagt goed te serveren of terug te slaan of op een andere manier een regel 
overtreedt; 
Art. 10.1.4 wanneer het spel wordt onderbroken door de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter. 
 
Art. 10.2 Het spel kan worden onderbroken: 
Art. 10.2.1 voor correctie van een fout in de volgorde van serveren, de volgorde van ontvangen, of de 
speelzijde; 
Art. 10.2.2 voor het in werking treden van de tijdregel; 
Art. 10.2.3 voor het waarschuwen of bestraffen van een speler; 
Art. 10.2.4 wanneer zich omstandigheden voordoen, die het resultaat van de balwisseling kunnen 
beïnvloeden. 
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Art. 11 Een punt 

 
Art. 11.1 Behalve wanneer een balwisseling met een let eindigt, verliest de speler een punt:  
Art. 11.1.1 als hij er niet in slaagt op de juiste manier te serveren; 
Art. 11.1.2 als hij er niet in slaagt om op de juiste manier terug te slaan;  
Art. 11.1.3 als hij de bal blokkeert, behalve in het geval van het in art. 10.1.1 beschreven; 
Art. 11.1.4 wanneer hij de bal achtereenvolgens tweemaal slaat; 
Art. 11.1.5 als de bal zijn speelvlak raakt en vervolgens het speelvlak nog eens raakt, behalve bij het 
serveren; 
Art. 11.1.6 als hij de bal slaat met de batkant waarvan het oppervlak niet voldoet aan de vereisten in 
punt 4.3; 
Art. 11.1.7 als hij, of iets wat hij draagt of vasthoudt, het speelvlak doet bewegen; 
Art. 11.1.8 als zijn vrije hand het speelvlak raakt; 
Art. 11.1.9 als hij, of iets wat hij draagt of vasthoudt, de netcombinatie raakt; 
Art. 11.1.10 als hij tijdens het dubbelspel, behalve bij het serveren of ontvangen, de bal slaat terwijl hij 
niet aan de beurt is; 
Art. 11.1.11 als, bij de tijdgrensregel, hij serveert en de ontvangende speler of het ontvangende paar 13 
opeenvolgende goede  terugslagen maakt; 
Art. 11.1.12 als de scheidsrechter een strafpunt tegen hem toekent. 
 
Art. 12   Een set 

 
Art. 12.1 Een set wordt gewonnen door de speler of het paar die/dat het eerst 11 punten scoort, 
tenzij beide spelers of paren 10 punten hebben gescoord, in welk geval die speler of dat paar winnaar is 
die/dat het eerste 2 punten meer scoort dan zijn/hun tegenstander(s).   
 
Art. 12.2 Een time-out tijdens een set is niet toegestaan. 
 
Art. 13  Een wedstrijd 

 
Art. 13.1 Een wedstrijd bestaat uit 3  gewonnen sets. 
 
Art. 13.2 De onderbreking tussen elke opeenvolgende set van een wedstrijd mag maximaal 1 minuut 
bedragen, onafhankelijk van het aantal sets in de wedstrijd. 
 
Art. 14  De volgorde van serveren, ontvangen en plaats 

 
Art. 14.1 Het recht op de keuze om als eerste te serveren of te ontvangen, of de keuze van plaats, 
wordt beslist door de 'toss' en de winnaar van dit recht heeft de keuze om als eerste te serveren of als 
eerste te ontvangen, of de keuze om aan een bepaalde eindlijn van de tafel te beginnen of te verlangen dat 
de verliezer de eerste keus doet. 
 
Art. 14.2 Wanneer een speler of paar de keus heeft gemaakt te beginnen met serveren of ontvangen, 
óf te beginnen aan een bepaalde eindlijn van de tafel, mag de andere speler (of het andere paar) de andere 
keuze maken. 
 
Art. 14.3 Na iedere 2 gescoorde punten wordt de/het ontvangende speler/paar de/het serverende 
speler/paar en dat gaat zo door tot het einde van de set, tenzij ieder(e) speler of paar 10 punten gescoord 
heeft of de tijdgrensregel ingaat, waarbij de volgorde van serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn, maar nu 
zal na elk gescoord punt de service naar de tegenstander overgaan. 
 
Art. 14.4 Bij het dubbelspel mag, in elke set, het paar dat het recht heeft om als eerste te serveren, 
beslissen wie van hen serveert en in de eerste set van een wedstrijd moet vervolgens het ontvangende paar 
beslissen wie van hen het eerst ontvangt; nadat, in de volgende sets van de wedstrijd, de eerste serveerder 
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is gekozen, zal de eerste ontvanger diegene zijn die in de voorafgaande set op hem serveerde. 
 
Art. 14.5 Bij iedere service-wisseling in het dubbelspel wordt de vorige ontvanger de serveerder en 
wordt de partner van de vorige serveerder de ontvanger. 
 
Art. 14.6 De speler of het paar, die/dat het eerst serveerde in een set, zal in de volgende set als 
eerste ontvangen en in de laatst mogelijke set van een dubbelwedstrijd moet het paar dat in de volgende 
balwisseling de service ontvangt de volgorde van ontvangen veranderen, nadat één der paren 5 punten 
heeft behaald. 
 
Art. 14.7 De speler of het paar die/dat aan een bepaalde eindlijn van de tafel begint, zal in de 
volgende set aan de andere eindlijn beginnen en in de laatst mogelijke set van een wedstrijd moeten de 
spelers van eindlijn wisselen zodra één der spelers of paren 5 punten heeft gescoord. 
 
Art. 15  Verkeerde volgorde van serveren, ontvangen en plaats 

 
Art. 15.1 Als een speler serveert of ontvangt, terwijl het zijn beurt niet is, moet het spel door de 
scheidsrechter worden onderbroken zodra de fout wordt geconstateerd en worden hervat met die speler 
aan service of als ontvanger die, volgens de aan het begin van de wedstrijd bepaalde volgorde, aan de beurt 
zou zijn bij de stand die is bereikt, en bij het dubbelspel overeenkomstig de volgorde van serveren zoals die 
gekozen is door het paar dat in het begin van de set, waarin de fout is ontdekt, het recht van serveren had. 
 
Art. 15.2 Als de spelers niet van eindlijn hebben gewisseld toen dat was vereist, moet het spel door 
de scheidsrechter worden onderbroken zodra de fout wordt geconstateerd en het spel worden hervat aan 
de eindlijn waar de spelers op het moment van de bereikte stand hadden behoren te staan volgens de aan 
het begin van de wedstrijd gemaakte afspraak. 
 
Art. 15.3 Onder alle omstandigheden blijven de punten, gescoord vóór de ontdekking van de fout, 
geldig. 
 
Art. 16  De tijdgrensregel 

 
Art. 16.1 De tijdgrensregel treedt in werking indien een set na 10 minuten speeltijd nog niet is 
geëindigd, tenzij beide spelers of paren ten minste 9 punten hebben behaald, of eerder indien beide 
spelers/paren dit verzoeken. 
Art. 16.1.1 Indien de bal in het spel is als de tijdslimiet is bereikt, moet het spel door de scheidsrechter 
worden onderbroken en worden hervat met de opslag van de speler die bij de onderbroken balwisseling 
serveerde. 
Art. 16.1.2 Indien de bal niet in het spel is als de tijdslimiet is bereikt, moet het spel worden hervat met 
de opslag van de speler die ontving in de voorafgaande balwisseling. 
 
Art. 16.2 Daarna serveert iedere speler tot het eind van de set om de beurt om één punt en als de 
ontvangende speler of het ontvangende paar 13 goede terugslagen maakt, verliest de serveerder een punt. 
Art. 16.3 Indien tijdens een wedstrijd de tijdgrensregel in voege werd gesteld of indien een set langer 
dan 10 minuten geduurd heeft, wordt de tijdgrensregel toegepast voor alle latere sets. 
 
Art. 17  Kleding 

 
Art. 17.1 Speelkleding bestaat uit een shirt met korte mouwen en korte broek of rok, sokken en 
sportschoenen; andere kleding, zoals een gedeelte van of een geheel trainingspak, mag niet worden 
gedragen, behalve met toestemming van de hoofdscheidsrechter.   
 
Art. 17.2 Het dragen van een hoofddeksel is niet toegelaten. 
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Art. 17.3 Shirts, korte broeken en rokken mogen van elke kleur zijn, behalve dat de hoofdkleur van 
een shirt, korte broek of rok - met uitzondering van de kraag of mouwen van een shirt en garneersels langs 
de naden en bij zomen - duidelijk verschillend moet zijn van de kleur van de in gebruik zijnde bal.   
 
Art. 17.4 Op de speelkleding mag aangebracht zijn:  
Art. 17.4.1 op de voor- en zijkant een embleem of letters, anders dan reclame, binnen een totale 
oppervlakte van 64 cm2;  
Art. 17.4.2 op de achterzijde van het shirt nummers of letters ter herkenning van een speler, zijn bond 
of, bij clubwedstrijden, zijn club;  
Art. 17.4.3 reclames in overeenstemming met de volgende bepalingen: 

• het normale handelsmerk, symbool of naam van de fabrikant binnen een totale oppervlakte van 24 
cm2;  

• niet meer dan 2 reclames op de voorzijde en zijkant van het shirt tezamen, elk  binnen een totale 
oppervlakte van 40 cm2 en duidelijk van elkaar gescheiden.   

• een reclame op de broek of rok binnen een totale oppervlakte van 40 cm2;  

• een reclame op de achterzijde van het shirt binnen een totale oppervlakte van  200 cm2.   
 
Art. 17.5 Het ITTF logo, indien het ontwerp door de ITTF is goedgekeurd.   
 
Art. 17.6 Merktekens en garneringen aan de voor- en zijkant van de speelkleding en door de speler 
gedragen sieraden mogen niet zo opvallend of reflecterend zijn dat zij een tegenstander hinderen.   
 
Art. 17.7 Op kleding mogen geen ontwerpen of letters aangebracht  zijn welke beledigend kunnen 
zijn of de sport in diskrediet brengen.   
 
Art. 17.8 De hoofdscheidsrechter beslist over de legaliteit of het accepteerbaar zijn van de 
speelkleding.  Hij kan echter geen door de ITTF toegestane ontwerpen verbieden. 
 
Art. 18  specifieke reglementen voor wedstrijden naar 21 punten 

 
Art. 18.1 Een set 
Een set wordt gewonnen door de speler of het paar die/dat eerst 21 punten scoort tenzij beide spelers of 
paren 20 punten hebben gescoord, in welk geval die speler of dat paar  winnaar is die/dat het eerste 2 
punten meer scoort dan zijn/hun tegenstander(s). 
   
Art. 18.2 Een wedstrijd 
Art. 18.2.1 Een wedstrijd bestaat uit 2 gewonnen sets. 
Art. 18.2.2 De onderbreking tussen elke opeenvolgende set van een wedstrijd mag maximaal 2 
minuten bedragen, onafhankelijk van het aantal sets in de wedstrijd. 
 
Art. 18.3 De volgorde van serveren, ontvangen en plaats 
Art. 18.3.1 Na iedere 5 gescoorde punten wordt de/het ontvangende speler/paar de/het serverende 
speler/paar en dat gaat zo door tot het einde van de set, tenzij iedere speler of paar 20 punten gescoord 
heeft of de rijdregel ingaat, waarbij de volgorde van serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn, maar nu zal na 
elk gescoord punt de wervices naar de tegenstander gaan.  (voorgift wordt beschouwd als gescoorde 
punten). 
Art. 18.3.2 De speler of het paar, die/dat het eerste serveerde in een set zal in de volgende set als 
eerste ontvangen, en in de laatste mogelijke set van een dubbelwedstrijd moet het paar dat in de volgende 
balwisseling de service ontvangt de volgorde van ontvangen veranderen nadat een der paren 10 punten 
heeft behaald.  (Let wel op met draaien bij voorgift, de speler of paar dat voorgeeft moet 10 punten 
behalen). 
Art. 18.3.3 De speler of het paar die/dat aan een bepaalde eindlijn van de tafel begint, zal in de 
volgende set aan de andere eindlijn beginnen en in de laatst mogelijke set van een wedstrijd moeten de 
spelers van eindlijn wisselen zodra een der spelers of paren 10 punten heeft gescoord. 
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Art. 18.4 De tijdgrensregel 
Art. 18.4.1 De tijdgrensregel treedt in werking indien een set na 15 minuten speeltijd nog niet is 
geëindigd, tenzij beide spelers of paren ten minste 19 punten hebben behaald, of eerder indien beide 
speler/paren dit verzoeken. 
Art. 18.4.2 Indien tijdens een wedstrijd de tijdgrensregel in voege werd gesteld of indien een set langer 
dan 15 minuten geduurd heeft, wordt de tijdgrensregel toegepast voor alle nadien te betwisten sets.   
 
Art. 19  Algemene toelichtingen 

 
Art. 19.1 Voortgang van het spel 
Het is de plicht van de scheidsrechter ervoor te zorgen dat het spel ononderbroken doorgaat, uitgezonderd 
toegestane onderbrekingen.  Hij mag een korte onderbreking toestaan voor het gebruik van de handdoek, 
na elke zes punten vanaf het begin van elke set en bij het wisselen van tafelhelft in de beslissende set, om 
de lengte van deze pauzes te beperken dienen de handdoeken dichtbij de scheidsrechter, in de speelruimte, 
te worden neergelegd. 
 
Art. 19.2 Verlichting 
Gewenst is een egale verlichting over de gehele speelruimte van tenminste 400 lux. 
 
Art. 19.3 Verwarming 
In de speelruimte dient een minimum temperatuur gewaarborgd te worden van 14° C. 
 
Art. 19.4 Hoofdscheidsrechter 
Waar sprake is van een hoofdscheidsrechter wordt hiermede bedoeld een door de federatie aangesteld 
persoon. 
 
Art. 19.5 Gedrag van spelers en scheidsrechters 
Zowel spelers als scheidsrechters dienen zich te onthouden van manieren of gedragingen welke de andere 
spelers oneerlijk kunnen beïnvloeden, beledigend kunnen zijn voor het publiek, of de sport in diskrediet 
kunnen brengen. 
 
Art. 19.6 Uitzondering bij het dubbelspel 
Indien bij het dubbelspel, één van de 2 spelers van een ploeg in de onmogelijkheid is zich te verplaatsen 
(mindervalide in wagentje of op een stoel), dan zijn deze twee spelers niet verplicht de bal afwisselend te 
nemen.  Zij nemen de bal op het ogenblik dat deze in hun vak komt, ook al gebeurt dit tweemaal of meer  
na elkaar.  Zij hebben geen keuze.  De linkse speler neemt de bal in het linkse vak, de rechtse speler in 
rechtse vak.  Alle andere punten van het reglement, zoals bvb.  de opslag, het wisselen van plaats bij de 
opslag, enz.  blijven van kracht. 
 
Art. 19.7 Gebruik GSM 
Het gebruik van een GSM is verboden tijdens de wedstrijden, zowel bij interclub, tornooien en 
kampioenschappen.  Het toestel in kwestie moet uitgeschakeld zijn in de speelruimte. 
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   SRIO Tafeltennis Antwerpen  
 Interclub Senioren                                                                                                  versie 1 juli 2011 

 

DEEL II: SRIO TAFELTENNIS ANTWERPEN 
 

 
Hoofdstuk 1. INTERCLUB SENIOREN 
 
Art 1.1 Algemeen 
Art 1.1.1 De interclubkampioenschappen zijn voorbehouden aan de aangesloten clubs en 

worden met heen- en terugwedstrijden gespeeld.  
Art 1.1.1.1 De spelers van een ploeg dienen bij dezelfde club aangesloten te zijn en moeten 

onder de naam van die club spelen. 
Art 1.1.2 De provinciaal Sporta-raad  kan bijzondere lokaalvoorschriften en verplichtingen in 

verband met het spelmateriaal, de speeldagen en de aanvangsuren vastleggen. 
Art 1.1.3 Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven. 
Art 1.1.4 Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door 

verschillende letters van het alfabet, te beginnen met de letter A. voor de eerste 
ploeg en zo verder het alfabet afgaand. Indien een club meer ploegen dan de 
letters van het alfabet zou laten aantreden, dan begint men na de Z met de letters 
ZA, ZB en zo verder. 

Art 1.1.5 De interclubkampioenschappen worden betwist volgens het systeem van stijgen 
en dalen. Het aantal stijgers en dalers wordt bij aanvang van het sportseizoen 
door de provinciale Sporta-raad meegedeeld. Indien, door het wegvallen van 
ploegen, plaatsen vrijkomen, worden deze in eerste instantie ingenomen door 
ploegen die een ontvankelijke aanvraag deden om hoger te mogen spelen. Indien 
zo’n aanvragen ontbreken wordt het aantal dalers beperkt of worden de afdelingen 
aangevuld op basis van de laatste eindrangschikking. 

Art 1.1.6 In principe zal een nieuwe ploeg in de laagste afdeling starten. Het is echter 
mogelijk, en dit wordt door de provinciale Sporta-raad bepaald, dat een ploeg 
gezien haar sterkte in een hogere reeks mag aantreden. 

Art 1.1.7 Een ploeg die noodgedwongen in een veel zwakkere opstelling moet spelen en die 
dus niet zou thuishoren in de afdeling waar normaliter zou moeten gestart 
worden, kan een aanvraag doen om in een lagere afdeling uit te komen. Deze 
aanvraag dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Indien deze aanvraag positief wordt 
beantwoord, zal aan de desbetreffende ploeg een maximum ploegwaarde worden 
toegekend die niet mag overschreden worden tijdens de heenronde. 

Art 1.1.8 De aanvragen omschreven in art. 1.1.6 en 1.1.7 moeten schriftelijk geschieden en 
moeten ten laatste worden ingediend met het inschrijvingsformulier “Interclub”. 

Art 1.1.9 Aan alle spelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de individuele 
klassement, als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 1.1.10 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 1.1.11 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 

Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
Art 1.1.12 De officiële speeldagen zijn van maandag tot vrijdag, behoudens een andere dag 

na goedkeuring van de provinciale Sporta-raad. 
Art 1.1.13 De wedstrijden worden gespeeld op de vastgestelde dagen, uren en in de lokalen 

zoals ze bekend worden gemaakt via de wedstrijdkalender in het “Officieel 
Kalenderboek”. 
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Art 1.1.14 Het vervroegen of verplaatsen van wedstrijden, uiterlijk binnen dezelfde 
kalenderweek, kan ook in onderling akkoord tussen de clubs geregeld worden, 
echter wel onder de voorwaarden vermeld in “Verplaatste wedstrijden”. 

Art 1.1.15 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 1.1.16 De thuisploeg zorgt ervoor dat beide ploegen om beurten tellen. 
Art 1.1.17 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
Art 1.1.18 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (zondag 12u00) het wedstrijdblad 

inbrengen via TT-online. 
 
Art 1.2 Ploegensamenstelling 
Art 1.2.1 Per ingerichte interclubcompetitie, mag een speler slechts éénmaal per 

interclubweek opgesteld worden. 
Art 1.2.1.1 Bij inbreuk op artikel 1.2.1 blijft enkel de eerst gespeelde wedstrijd geldig. 
Art 1.2.1.2 De ploegensamenstelling van een vrije ploeg wordt aanzien als eerst gespeelde 

wedstrijd in de interclubweek. De ploegwaarde van een vrije ploeg is 3. 
Art 1.2.2 De ploegen zijn samengesteld uit 3 spelers. Een interclubwedstrijd bestaat uit 10 

matchen: 9 enkels en 1 dubbel.  De matchen worden gespeeld naar 3 gewonnen 
sets van 11 punten.  

Art 1.2.3 Voor niet gespeelde matchen dienen bij punten per sets forfait (ff) ingevuld te 
worden. 
§ Sancties voor beide partijen bij het invullen van fictieve uitslagen: 

wedstrijdpunten worden niet toegekend, boete van onverwittigd forfait 
terugronde wordt aangerekend en schorsing. 

Art 1.2.4 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 1.2.4.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging 
is steeds ten nadele van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 1.2.5 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg 
opgesteld, in die zin dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 

Art 1.2.6 Indien een club 2 of meer ploegen heeft in één reeks (bv 6A: te lezen als Afdeling 
6, Reeks A) mag een speler slechts in één ploeg meespelen.  De ploeg waar hij als 
eerste gespeeld heeft, wordt als definitief beschouwd. 

Art 1.2.7 De samenstelling van het dubbelspel is vrij. Indien de samenstelling niet op het 
wedstrijdblad vermeld is en een niet-speelgerechtigde speler aantrad, wordt 
aangenomen dat deze eveneens het dubbelspel betwistte. 

Art 1.2.8 De tweede speler van ploeg A mag geen lager klassement hebben dan de eerste 
speler van ploeg B en zo verder bij meerdere ploegen. 
§ Sanctie: inbreuk hierop heeft het verlies tot gevolg van al de matchen van de 

niet volgens  sterkte opgestelde spelers. 
Art 1.2.8.1 Vaste ploeg: Als een ploeg zijn hoogste tot dan toe opgestelde ploegwaarde niet 

overtreft, wanneer een haar voorafgaande ploeg zich noodgedwongen dient te 
verzwakken, wordt zij als vaste ploeg beschouwd. In dit geval wordt artikel 1.2.6 
niet toegepast. Het inroepen van zo’n vaste ploeg kan slechts vijfmaal per 
interclubseizoen. 

Art 1.2.9 Een speler mag nooit in een lagere ploeg spelen, indien hij reeds aan 5 
interclubwedstrijden in een hogere ploeg heeft deelgenomen, ook niet in dezelfde 
afdeling/reeks. 
§ Sanctie: Deze inbreuk brengt het verlies met zich mee van al de door 

betrokken speler gespeelde matchen in de lagere ploeg. 
Art 1.2.10 In de terugronde spelen alle ploegen met een maximum ploegwaarde. Dit 

maximum geldt ook voor wedstrijden die, om gelijk welke reden ook, uitgesteld 
werden en pas in de terugronde betwist worden. 



  3 

 
   SRIO Tafeltennis Antwerpen  
 Interclub Senioren                                                                                                  versie 1 juli 2011 

§ Sanctie: Een ploeg die deze maximum ploegwaarde zou overschrijden tijdens 
de terugronde, verliest de wedstrijd met forfaitscore. Er wordt tevens een boete 
aangerekend gelijk aan een verwittigd forfait. 

Art 1.2.10.1 De maximum ploegwaarde die in de terugronde mag gebruikt worden is deze die 
in de heenronde tenminste driemaal bereikt werd bij interclubwedstrijden. 

Art 1.2.10.2 Alle wedstrijden die gespeeld worden na de laatste interclubweek van de 
heenronde behoren tot de terugronde. Dit geldt ook voor uitgestelde wedstrijden. 

 
Art 1.3 Bijzondere gevallen 
Art 1.3.1 Een ploeg moet uit minstens twee spelers bestaan om een wedstrijd te laten 

doorgaan. 
Art 1.3.2 Indien er zich slechts één speler aanbiedt, wordt de wedstrijd met forfaitscore 

door de andere ploeg gewonnen. Dit forfait wordt aanzien als een onverwittigd 
forfait. 

Art 1.3.2.1 Er moet tegen deze aanwezige speler gespeeld worden indien er om verzocht 
wordt. Individueel zal er met deze resultaten rekening gehouden worden. 

Art 1.3.3 Men is verplicht 3 namen in te vullen op het wedstrijdblad (ook in een vrije week).  
Bij forfait van een speler telt deze NIET mee voor het bepalen van de maximum 
ploegwaarde en krijgt deze speler waarde 1.  Is er een forfait in beide ploegen, 
dan blijft de onderlinge match open. 

Art 1.3.4 Indien één of beide ploegen onvolledig zijn op het officiële aanvangsuur, moet 
men de matchvolgorde zoals bepaald in artikel 1.2.3 in de mate van het mogelijke 
volgen. De overblijvende match(en) moeten dan betwist worden van zodra de 
ploegen volledig zijn. 

Art 1.3.5 Bij vrij dient de betrokken ploeg een wedstrijdblad met naam, lidnummer en 
klassement van de 3 betrokken spelers op te sturen.  Deze spelers mogen deze 
week niet meer in een andere ploeg opgesteld worden. 

 
Art 1.4 Forfaits 
Art 1.4.1 Indien van een ploeg geen 2 spelers fysiek en speelklaar aanwezig zijn op het 

officiële aanvangsuur van de wedstrijd, wordt deze ploeg forfait verklaard. 
Art 1.4.2 Indien de derde speler één uur later niet aanwezig is, worden zijn matchen als 

verloren beschouwd. 
Art 1.4.3 Bij een forfait dienen beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met de door hen 

gekende wedstrijdgegevens en gegevens van de 3 spelers in te vullen en op te 
sturen naar de interclubleiding. 
Tevens dient vermeldt te worden : 
§ de vermelding van wie forfait gaf; 
§ wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 
§ naam, lidnummer en handtekening van de persoon die het wedstrijdblad 

indient. 
Art 1.4.3.1 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit 

zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden – minstens 24 uur vóór het officiële 
aanvangsuur van de wedstrijd verwittigd worden. 

Art 1.4.3.2 Het inbrengen van het wedstrijdblad via TT-online is steeds ten laste van de 
thuisploeg. 

Art 1.4.3.3 Er wordt bij een forfait-krijgende ploeg rekening gehouden met het volgende: 
§ De resultaten tellen mee voor individueel rangschikking 
§ De ploegwaarde telt mee voor het bepalen van de maximum  ploegwaarde 

heenronde voor de terugronde. 
§ De opstelling telt mee voor het bepalen van 5x hoger gespeeld te hebben. 
§ De individuele resultaten tellen niet mee voor bepalen van een nieuw 

klassement. 
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Art 1.4.3.4 Bij de forfait-gevende ploeg gelden volgende voorwaarden: 
§ De ploegwaarde telt niet méé voor het bepalen van maximum ploegwaarde 

heenronde voor de terugronde 
§ De opstelling telt mee voor het bepalen van 5x hoger gespeeld te hebben. 

Art 1.4.4 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding 
betaald worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er 
kan een aanvraag voor bijkomend gemaakte onkosten aan de provinciale Sporta-
raad voorgelegd worden dat hierover zal oordelen. 

Art 1.4.5 Een ploeg die driemaal forfait geeft krijgt een laatste vermaning van de provinciale 
Sporta-raad. 

Art 1.4.5.1 Bij een vierde forfait wordt de ploeg uit competitie genomen, tenzij de club over 
aanvaardbare redenen beschikt om haar ploeg alsnog in competitie te houden. De 
provinciale Sporta-raad moet hiermee akkoord gaan. 

Art 1.4.6 Wanneer een ploeg “algemeen forfait” geeft, vervallen alle door deze ploeg 
gespeelde wedstrijden. 

Art 1.4.6.1 De ploeg die algemeen forfait geeft wordt als laatste geplaatst en degradeert. 
Art 1.4.6.2 Aan de ploegen van dezelfde club, die volgen op de ploeg die algemeen forfait 

geeft, zal een maximumwaarde worden opgelegd wanneer het algemeen forfait in 
de heenronde plaats heeft. 

Art 1.4.6.3 De individuele resultaten van alle betrokken spelers, zowel deze van de ploeg die 
algemeen forfait geeft als deze van de tegenstrevers, blijven behouden. Dit echter 
uitsluitend als richtlijn voor de klasseringscommissie. 

 
Art 1.5 Rangschikking der ploegen 
Art 1.5.1 Aan de winnende ploeg worden 2 punten toegekend. De verliezende partij krijgt 

nul punten en bij een gelijkspel krijgt elke ploeg 1 punt. 
Art 1.5.1.1 Door optelling van de behaalde punten worden de ploegen gerangschikt. De ploeg 

met de meeste punten wordt vooraan geplaatst. 
Art 1.5.1.2 Ingeval van gelijke punten komt de ploeg met de meest gewonnen wedstrijden 

het eerst. 
Art 1.5.2 Indien twee of meer ploegen met gelijke punten en met evenveel gewonnen 

wedstrijden eindigen, worden al hun onderlinge wedstrijden in rekening genomen 
en worden deze ploegen als volgt gerangschikt: 
§ de ploeg met de meest behaalde punten  
§ de ploeg met de beste matchverhouding GM/VM 
§ de ploeg met de beste setverhouding GS/VS 
§ Indien er dan nog geen onderscheid bekomen wordt, zullen er testwedstrijden 

gespeeld worden. 
§ Dit enkel ingeval het ploegen zijn die in aanmerking komen voor de toekenning 

van een titel of voor stijgen en dalen. 
Art 1.5.3 Testwedstrijden en eindrondewedstrijden: 

§ Testwedstrijden zijn wedstrijden die betwist worden zoals bepaald in artikels 
1.5.2. 

§ Deze wedstrijden zullen gespeeld worden in lokalen en op data bepaald door de 
interclubleiding. Dit alles afhankelijk van de door de clubs ter beschikking 
gestelde lokalen en steeds in aanwezigheid van een verantwoordelijke die wordt 
aangeduid door de provinciale Sporta-raad. 

§ Het betwisten van een provinciale eindronde is verplicht.  Het  niet spelen van 
deze wedstrijd brengt een boete met zich mee van (on)verwittigd forfait. 
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Art 1.5.3.1 Ingeval van test/eindrondewedstrijden moeten twee spelers van elke ploeg de 
helft, afgerond naar beneden, van de interclubwedstrijden van de betrokken 
ploegen betwist hebben. Het betreft enkel de wedstrijden binnen de 
interclubcompetitie. 

Art 1.5.3.2 Indien een test/eindrondewedstrijd volledig gelijk eindigt (matchen / sets / 
punten) dan zullen de drie laatste wedstrijden als doorslaggevend beschouwd 
worden. 

Art 1.5.4 Ingeval een afdeling in reeksen is onderverdeeld, zullen eindrondewedstrijden 
over de provinciale kampioenstitel beslissen. 

 
Art 1.6 Individuele rangschikking van interclub 

§ De individuele rangschikking wordt per reeks opgesteld op basis van de 
gewonnen wedstrijden. Bij gelijke stand wordt de speler met de meest 
gespeelde wedstrijden als eerste geplaatst. Indien meerdere spelers gelijk 
eindigen met gewonnen en gespeelde wedstrijden, worden al die spelers als 
reekswinnaars aangeduid. 

 
Art 1.7 Wedstrijdblad 
Art 1.7.1 Het gebruik der officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de interclubwedstrijden. 
Art 1.7.2 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de 

vermelde gegevens tekenen voor akkoord.  
Art 1.7.3 De bezoekers ontvangen een kopie van het wedstrijdblad. 
Art 1.7.3.1 Het originele wedstrijdblad dient door de thuisploeg, uiterlijk daags na de 

wedstrijd, voldoende gefrankeerd als brief, aan het federaal secretariaat 
verzonden te worden.  

Art 1.7.3.2 Voor de verzending maakt men gebruik van de door de afdeling Tafeltennis ter 
beschikking gestelde omslagen. Clubnaam en wedstrijdnummer van elk ingesloten 
blad dienen vermeld te worden, evenals het adres van de clubsecretaris. 

Art 1.7.3.3 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de 
algemene wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De 
bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die 
betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 1.7.3.4 De naam en voornaam van elke speler moeten volledig ingevuld worden. 
Art 1.7.3.5 Boetes voor rekening van de thuisploeg. Het verkeerd of niet invullen van 

volgende gegevens : 
§ lokaal, 
§ datum, 
§ begin- en einduur, 
§ provincie, 
§ wedstrijdnummer, 
§ afdeling, 
§ seniors of jeugd, 
§ naam thuisploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van thuisspelers, 
§ ploegwaarde thuisploeg, 
§ handtekening en lidnummer kapitein thuisploeg, 
§ set-, match- en wedstrijduitslagen. 

Art 1.7.3.6 Boetes voor rekening van bezoekers. Het verkeerd of niet invullen van volgende 
gegevens : 
§ naam bezoekende ploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van bezoekende spelers, 
§ totaal ploegwaarde bezoekers, 
§ handtekening & lidnummer kapitein bezoekers. 
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Art 1.7.4 Alle voorziene vakken dienen ingevuld te worden. De som van de vermelde 
resultaten in de laatste vier kolommen wordt nageteld en het bekomen resultaat 
als enig juiste aangenomen. 

Art 1.7.5 Elke wedstrijdblad dat drie werkdagen na het spelen van de wedstrijd niet in het 
bezit is van het federaal secretariaat, wordt beschouwd als “ontbrekend” en zal 
worden beboet. 

Art 1.7.5.1 Acht dagen na de wedstrijddatum wordt de boete verdubbeld indien het 
wedstrijdblad dan nog ontbrekend is. 

Art 1.7.5.2 Indien het wedstrijdblad nog ontbrekend is veertien dagen na de wedstrijddatum, 
wordt de boete toegepast gelijk aan “onverwittigd forfait” (niet cumulatief met art. 
1.7.5 en 1.7.5.1). 

Art 1.7.5.3 De provinciale Sporta-raad kan aan de interclubleiding opdracht geven het nodige 
te doen om, op kosten van de in gebreke blijvende club, de wedstrijdgegevens te 
achterhalen, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal doen i.v.m. de 
toekenning van de wedstrijdpunten. 

Art 1.7.5.4 Voor het ontbreken van (een) wedstrijdblad(en) van de laatste interclubweek 
heenronde en terugronde worden de boetes verdubbeld.  

 
Art 1.8 Verplaatste wedstrijden 
Art 1.8.1 Wijziging in onderling akkoord van wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur : 
Art 1.8.1.1 Een ploeg op wier verzoek wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur in akkoord 

met de tegenstrevers wordt gewijzigd, is verplicht dit schriftelijk en op voorhand 
aan het federaal secretariaat te melden. 

Art 1.8.1.2 Het uitstellen van een wedstrijd naar een latere kalenderweek is uitgesloten, 
behoudens ingeval van heirkracht en toelating van de interclubleider. Elke 
wedstrijd moet ten laatste gespeeld worden in dezelfde week als aangeduid in het 
officiële kalenderboek.  Hieruit volgt dat het wel toegelaten is een wedstrijd naar 
een vroegere week of naar een andere dag van dezelfde week te verschuiven, dit 
echter met schriftelijk akkoord van de tegenstrevers. Deze verplichting is 
eveneens van toepassing voor het wijzigen van het aanvangsuur en/of het lokaal. 
De clubsecretaris van de aanvragende club is verantwoordelijk voor het 
aanvragen, het invullen en de regularisatie van het “verplicht formulier” dat 
voorgeschreven is overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap inzake dopingcontrole. 
§ Iedere wijziging van een geplande wedstrijd zal door de club die een wijziging 

aanvraagt, door middel van dit verplicht formulier, tenminste 48 uren voor de 
nieuwe speeldag kenbaar gemaakt worden bij het federaal secretariaat van de 
afdeling tafeltennis. 

§ Sanctie: De uitslag van de gespeelde wedstrijd blijft behouden, een boete 
onverwittigde forfait terugronde wordt aangerekend aan de in gebreke 
gebleven ploeg. 

§ Per wijziging zal aan de aanvragende club een bedrag van € 2,50 in rekening 
worden gebracht voor administratieve kosten. 

Art 1.8.1.3 Bij eventuele betwistingen zal het in art. 1.8.1.2 genoemd document als bewijs 
worden aangenomen. 

Art 1.8.1.4 Alle sancties, boeten en/of schorsingen, opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap, 
ten gevolge van het niet naleven van de bij art. 1.8.1.2 voorziene richtlijnen vallen 
volledig ten laste van de verantwoordelijke club en/of spelers. 

Art 1.8.2 Een verplaatste wedstrijd moet beschouwd worden als zijnde gespeeld in de 
voorziene interclubweek. 

Art 1.8.2.1 Op het wedstrijdblad dienen de werkelijke speeldatum, tijdstip en lokaal waar de 
wedstrijd plaats vond, vermeld te worden. 

Art 1.8.2.2 De in de kalender vermelde thuisploeg blijft als dusdanig voorkomen op het 
wedstrijdblad en behoudt de verplichtingen  van thuisspelende ploeg. 
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Art 1.9 Heirkracht: sneeuw, ijzel, mist en andere 
Art 1.9.1 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd.  
Art 1.9.2 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 

§ De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
§ Men stelt de interclubleider onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de 

hoogte met de vermelding van de wedstrijdgegevens, de redenen van het niet 
spelen, wie van de tegenpartij verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 1.9.2.1 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
§ Men stelt de interclubleider onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de 

hoogte met de vermelding van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd 
werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 1.9.3 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de interclubleider oordelen of 
uitstel door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 1.9.4 Alle uitgestelde wedstrijden die gespeeld worden na de heenronde worden aanzien 
als terugrondewedstrijden met betrekking tot ploegwaarde en opstelling. 

Art 1.9.5 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal 
toegekend worden. 

Art 1.10 Federale Interclubkampioenschappen 
Art 1.10.1 De interclubkampioenen van elke provincie ontmoeten elkaar op de Federale 

Interclubkampioenschappen. 
Art 1.10.2 Voor deze federale eindronde wordt elke provinciale interclubkampioen van 

ambtswege geselecteerd. 
§ Indien de kampioen forfait geeft, moet dit forfait gemeld worden, minstens 14 

dagen voor de aanvang van de Federale Interclubkampioenschappen bij de 
Interclubleider. 

§ In dit geval wordt de 2° van de afdeling geselecteerd. 
Art 1.10.3 De ploegen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

§ Maximum ploegwaarde mag niet overschreden worden. 
§ 2 van de 3 spelers moeten 8 interclubwedstrijden gespeeld hebben. 
§ 3° speler is vrij. 

Art 1.10.4 Na de heenronde zal de Federale Technische Commissie de reeksindeling en 
thuisploeg bepalen. 

Art 1.10.5 De Federale Interclubkampioenschappen worden gespeeld volgens de federale 
interclubreglementen. 

Art 1.10.6 Afwezigheid na aanvaarding zal beboet worden. 
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Hoofdstuk 2. INTERCLUB JEUGD 
 
Art 2.1 Algemeen 
Art 2.1.1 De interclubkampioenschappen jeugd zijn voorbehouden aan de aangesloten clubs 

en worden met voorronde en Play-offs betwist. 
Art 2.1.1.1 De spelers van een ploeg dienen bij dezelfde club aangesloten te zijn en moeten 

onder de naam van die club spelen.   
Art 2.1.2 Jeugdinterclub Antwerpen is voorbehouden aan spelers voor zover zij geen 20 jaar 

zijn op 31 december van het vorig kalenderjaar. 
Art 2.1.3 De provinciale Sporta-raad kan bijzondere lokaalvoorschriften en verplichtingen in 

verband met het spelmateriaal, de speeldagen en de aanvangsuren vastleggen. 
Art 2.1.4 Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven. 
Art 2.1.5 Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door 

verschillende letters van het alfabet, te beginnen met de letter A. voor de eerste 
ploeg en zo verder het alfabet afgaand. Indien een club meer ploegen dan de 
letters van het alfabet zou laten aantreden, dan begint men na de Z met de letters 
ZA, ZB en zo verder. 

Art 2.1.6 Aan alle spelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de individuele 
klassement, als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 2.1.7 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 2.1.8 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 

Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
Art 2.1.9 De officiële speeldag is zaterdag. 
Art 2.1.9.1 Het officiële aanvangsuur is 09u30.  Afwijking hiervan is mogelijk, doch niet 

vroeger dan 9u00  en niet later dan 14u30.  Ploegen die van zo’n afwijking gebruik 
wensen te maken, moeten dit kenbaar maken op het inschrijvingsformulier 
“Jeugdinterclub”.  Het daar opgegeven aanvangsuur geldt dan als officieel. 

Art 2.1.10 De wedstrijden worden gespeeld op de vastgestelde dagen, uren en in de lokalen 
zoals ze bekend worden gemaakt via de wedstrijdkalender in het “Officieel 
Kalenderboek”. 

Art 2.1.11 Het vervroegen of verplaatsen van wedstrijden, uiterlijk binnen dezelfde 
kalenderweek, kan ook in onderling akkoord tussen de clubs geregeld worden, 
echter wel onder de voorwaarden vermeld in “Verplaatste wedstrijden”. 

Art 2.1.11.1 Een wedstrijd mag nooit uitgesteld (behalve in geval van heirkracht), ook niet 
wegens examen- of vakantieperiode. 

Art 2.1.12 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 2.1.13 De thuisploeg zorgt ervoor dat beide ploegen om beurten tellen. 
Art 2.1.14 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
Art 2.1.15 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (zondag 12u00) het wedstrijdblad 

inbrengen via TT-online. 
 
Art 2.2 Ploegsamenstelling 
Art 2.2.1 Per ingerichte interclubcompetitie, mag een speler slechts éénmaal per 

interclubweek opgesteld worden. 
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Art 2.2.1.1 Bij inbreuk op artikel 2.2.1 blijft enkel de eerst gespeelde wedstrijd geldig. 
Art 2.2.1.2 De ploegensamenstelling van een vrije ploeg wordt aanzien als eerst gespeelde 

wedstrijd in de interclubweek. De ploegwaarde van een vrije ploeg is 3. 
Art 2.2.2 De ploegen zijn samengesteld uit 3 spelers. Een interclubwedstrijd bestaat uit 10 

matchen: 9 enkels en 1 dubbel.  De matchen worden gespeeld naar 3 gewonnen 
sets van 11 punten. Voor niet gespeelde matchen dienen bij punten per sets 
forfait (ff) ingevuld te worden. 
§ Sancties voor beide partijen bij het invullen van fictieve uitslagen: punten 

worden niet toegekend, boete van onverwittigd forfait terugronde wordt 
aangerekend en schorsing. 

Art 2.2.3 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 2.2.3.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging 
is steeds ten nadele van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 2.2.4 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg 
opgesteld, in die zin dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 

Art 2.2.5 Indien een club 2 of meer ploegen heeft in één reeks (bv 6A: te lezen als Afdeling 
6, Reeks A) mag een speler slechts in één ploeg meespelen.  De ploeg waar hij als 
eerste gespeeld heeft, wordt als definitief beschouwd. 

Art 2.2.6 De samenstelling van het dubbelspel is vrij. Indien de samenstelling niet op het 
wedstrijdblad vermeld is en een niet-speelgerechtigde speler aantrad, wordt 
aangenomen dat deze eveneens het dubbelspel betwistte. 

Art 2.2.7 De tweede speler van ploeg A mag geen lager klassement hebben dan de eerste 
speler van ploeg B en zo verder bij meerdere ploegen. 
§ Sanctie: inbreuk hierop heeft het verlies tot gevolg van al de matchen van de 

niet volgens  sterkte opgestelde spelers. 
Art 2.2.7.1 Vaste ploeg: Als een ploeg zijn hoogste tot dan toe opgestelde ploegwaarde niet 

overtreft, wanneer een haar voorafgaande ploeg zich noodgedwongen dient te 
verzwakken, wordt zij als vaste ploeg beschouwd. In dit geval wordt artikel 2.2.7 
niet toegepast. Het inroepen van zo’n vaste ploeg kan slechts vijfmaal per 
interclubseizoen. 

Art 2.2.8 Een speler mag nooit in een lagere ploeg spelen, indien hij reeds aan 5 
interclubwedstrijden in een hogere ploeg heeft deelgenomen, ook niet in dezelfde 
afdeling/reeks. 
§ Sanctie: Deze inbreuk brengt het verlies met zich mee van al de door 

betrokken speler gespeelde matchen in de lagere ploeg. 
Art 2.2.9 In de Play-offs spelen alle ploegen met een maximum ploegwaarde. Dit maximum 

geldt ook voor wedstrijden die, om gelijk welke reden ook, uitgesteld werden en 
pas in de terugronde betwist worden. 
§ Sanctie: Een ploeg die deze maximum ploegwaarde zou overschrijden tijdens 

de Play-offs, verliest de wedstrijd met forfaitscore. Er wordt tevens een boete 
aangerekend gelijk aan een verwittigd forfait. 

Art 2.2.9.1 De maximum ploegwaarde die in de Play-offs mag gebruikt worden is deze die in 
de voorronde tenminste driemaal bereikt werd bij interclubwedstrijden.  

Art 2.2.9.2 Alle wedstrijden die gespeeld worden na de laatste interclubweek van de 
voorronde behoren tot de Play-offs. Dit geldt ook voor uitgestelde wedstrijden. 

 
 
 
Art 2.3 Bijzondere gevallen 
Art 2.3.1 Een ploeg moet uit minstens twee spelers bestaan om een wedstrijd te laten 

doorgaan. 
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Art 2.3.2 Indien er zich slechts één speler aanbiedt, wordt de wedstrijd met forfaitscore 
door de andere ploeg gewonnen. Dit forfait wordt aanzien als een onverwittigd 
forfait. 

Art 2.3.2.1 Er moet tegen deze aanwezige speler gespeeld worden indien er om verzocht 
wordt. Individueel zal er met deze resultaten rekening gehouden worden. 

Art 2.3.3 Men is verplicht 3 namen in te vullen op het wedstrijdblad (ook in een vrije week). 
Bij forfait van een speler telt deze NIET mee voor het bepalen van de maximum 
ploegwaarde en krijgt deze speler waarde 1.  Is er een forfait in beide ploegen, 
dan blijft de onderlinge match open. 

Art 2.3.4 Indien één of beide ploegen onvolledig zijn op het officiële aanvangsuur, moet 
men de matchvolgorde zoals bepaald in artikel 2.2.3 in de mate van het mogelijke 
volgen. De overblijvende match(en) moeten dan betwist worden van zodra de 
ploegen volledig zijn. 

Art 2.3.5 Bij vrij dient de betrokken ploeg een wedstrijdblad met naam, lidnummer en 
klassement van de 3 betrokken spelers op te sturen.  Deze spelers mogen deze 
week niet meer in een andere ploeg opgesteld worden. 

 
Art 2.4 Forfaits 
Art 2.4.1 Indien van een ploeg geen 2 spelers fysiek en speelklaar aanwezig zijn op het 

officiële aanvangsuur van de wedstrijd, wordt deze ploeg forfait verklaard. 
Art 2.4.2 Indien de derde speler één uur later niet aanwezig is, worden zijn matchen als 

verloren beschouwd. 
Art 2.4.3 Bij een forfait dienen beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met de door hen 

gekende wedstrijdgegevens en gegevens van de 3 spelers in te vullen en op te 
sturen naar de interclubleiding. 
Tevens dient vermeldt te worden : 

§ de vermelding van wie forfait gaf; 
§ wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 
§ naam, lidnummer en handtekening van de persoon die het wedstrijdblad 

indient. 
Art 2.4.3.1 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit 

zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden – voor 20u00 de voorafgaande vrijdag 
verwittigd worden. 

Art 2.4.3.2 Het inbrengen van het wedstrijdblad via TT-online is steeds ten laste van de 
thuisploeg.  Dit moet gebeuren voor zondag 12u00. 

Art 2.4.3.3 Er wordt bij een forfaitkrijgende ploeg rekening gehouden met het volgende: 
§ De resultaten tellen mee voor individueel rangschikking 
§ De ploegwaarde telt mee voor het bepalen van de maximum  ploegwaarde 

voorronde voor de Play-offs. 
§ De opstelling telt mee voor het bepalen van 5x hoger gespeeld te hebben. 
§ De individuele resultaten tellen niet mee voor bepalen van nieuw klassement. 

Art 2.4.3.4 Bij de forfaitgevende ploeg gelden volgende voorwaarden: 
§ De ploegwaarde telt niet méé voor het bepalen van maximum ploegwaarde 

voorronde voor de Play-offs 
§ De opstelling telt mee voor het bepalen van 5x hoger gespeeld te hebben. 

 
Art 2.4.4 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding 

betaald worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er 
kan een aanvraag voor bijkomend gemaakte onkosten aan de provinciale Sporta-
raad. voorgelegd worden dat hierover zal oordelen. 

Art 2.4.5 Een ploeg die driemaal forfait geeft krijgt een laatste vermaning van de provinciale 
Sporta-raad. 
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Art 2.4.5.1 Bij een vierde forfait wordt de ploeg uit competitie genomen, tenzij de club over 
aanvaardbare redenen beschikt om haar ploeg alsnog in competitie te houden. De 
provinciale Sporta-raad moet hiermee akkoord gaan. 

Art 2.4.6 Wanneer een ploeg “algemeen forfait” geeft, vervallen alle door deze ploeg 
gespeelde wedstrijden. 

Art 2.4.6.1 De ploeg die algemeen forfait geeft wordt als laatste geplaatst. 
Art 2.4.6.2 Aan de ploegen van dezelfde club, die volgen op de ploeg die algemeen forfait 

geeft, zal een maximumwaarde worden opgelegd wanneer het algemeen forfait in 
de voorronde plaats heeft. 

Art 2.4.6.3 De individuele resultaten van alle betrokken spelers, zowel deze van de ploeg die 
algemeen forfait geeft als deze van de tegenstrevers, blijven behouden. Dit echter 
uitsluitend als richtlijn voor de klasseringscommissie. 

 
Art 2.5 Rangschikking der ploegen 
Art 2.5.1 Een wedstrijd wordt gespeeld door het spelen van 10 matchen.  Per gewonnen 

match wordt 1 punt toegekend. 
Art 2.5.1.1 Door optelling van de behaalde punten worden de ploegen gerangschikt. De ploeg 

met de meeste punten wordt vooraan geplaatst. 
Art 2.5.1.2 Ingeval van gelijke punten komt de ploeg met de meest gewonnen wedstrijden 

het eerst. 
Art 2.5.2 Indien twee of meer ploegen met gelijke punten en met evenveel gewonnen 

wedstrijden eindigen, worden al hun onderlinge wedstrijden in rekening genomen 
en worden deze ploegen als volgt gerangschikt: 
§ de ploeg met de meest behaalde punten  
§ de ploeg met de beste matchverhouding GM/VM 
§ de ploeg met de beste setverhouding GS/VS 
§ Indien er dan nog geen onderscheid bekomen wordt, zullen er testwedstrijden 

gespeeld worden. 
Dit enkel ingeval het ploegen zijn die in aanmerking komen voor de toekenning 
van een titel. 

Art 2.5.3 Enkel de uitslagen van de Play-offs tellen mee voor het bepalen van de kampioen 
van de afdeling/reeks. 

Art 2.5.4 Testwedstrijden en eindrondewedstrijden: 
§ Testwedstrijden zijn wedstrijden die betwist worden zoals bepaald in artikels 

2.5.2. 
§ Deze wedstrijden zullen gespeeld worden in lokalen en op data bepaald door de 

interclubleiding. Dit alles afhankelijk van de door de clubs ter beschikking 
gestelde lokalen en steeds in aanwezigheid van een verantwoordelijke die wordt 
aangeduid door de provinciale Sporta-raad. 

§ Het betwisten van een provinciale eindronde is verplicht.  Het  niet spelen van 
deze wedstrijd brengt een boete met zich mee van (on)verwittigd forfait. 

Art 2.5.4.1 Ingeval van test/eindrondewedstrijden moeten twee spelers van elke ploeg de 
helft, afgerond naar beneden, van de interclubwedstrijden van de betrokken 
ploegen betwist hebben. Het betreft enkel de wedstrijden binnen de 
interclubcompetitie. 

Art 2.5.4.2 Indien een test/eindrondewedstrijd volledig gelijk eindigt (matchen / sets / 
punten) dan zullen de drie laatste wedstrijden als doorslaggevend beschouwd 
worden. 

Art 2.5.5 Ingeval een afdeling in reeksen is onderverdeeld, zullen eindrondewedstrijden 
over de provinciale kampioenstitel beslissen. 

 
Art 2.6 Individuele rangschikking van interclub 
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§ De individuele rangschikking wordt per reeks opgesteld op basis van de 
gewonnen wedstrijden. Bij gelijke stand wordt de speler met de meest 
gespeelde wedstrijden als eerste geplaatst. Indien meerdere spelers gelijk 
eindigen met gewonnen en gespeelde wedstrijden, worden al die spelers als 
reekswinnaars aangeduid.  Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de 
gewonnen matchen van de Play-offs. 

 
Art 2.7 Wedstrijdblad 
Art 2.7.1 Het gebruik der officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de interclubwedstrijden. 
Art 2.7.2 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de 

vermelde gegevens tekenen voor akkoord.  
Art 2.7.3 De bezoekers ontvangen een kopie van het wedstrijdblad. 
Art 2.7.3.1 Het originele wedstrijdblad dient door de thuisploeg, uiterlijk daags na de 

wedstrijd, voldoende gefrankeerd als brief, aan het federaal secretariaat 
verzonden te worden.  

Art 2.7.3.2 Voor de verzending maakt men gebruik van de door de afdeling Tafeltennis ter 
beschikking gestelde omslagen. Clubnaam en wedstrijdnummer van elk ingesloten 
blad dienen vermeld te worden, evenals het adres van de clubsecretaris. 

Art 2.7.3.3 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de 
algemene wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De 
bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die 
betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 2.7.3.4 De naam en voornaam van elke speler moeten volledig ingevuld worden. 
Art 2.7.3.5 Boetes voor rekening van de thuisploeg. Het verkeerd of niet invullen van 

volgende gegevens : 
§ lokaal, 
§ datum, 
§ begin- en einduur, 
§ provincie, 
§ wedstrijdnummer, 
§ afdeling, 
§ seniors of jeugd, 
§ naam thuisploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van thuisspelers, 
§ ploegwaarde thuisploeg, 
§ handtekening en lidnummer kapitein thuisploeg, 
§ set-, match- en wedstrijduitslagen. 

Art 2.7.3.6 Boetes voor rekening van bezoekers. Het verkeerd of niet invullen van volgende 
gegevens : 
§ naam bezoekende ploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van bezoekende spelers, 
§ totaal ploegwaarde bezoekers, 
§ handtekening & lidnummer kapitein bezoekers. 

Art 2.7.4 Alle voorziene vakken dienen ingevuld te worden. De som van de vermelde 
resultaten in de laatste vier kolommen wordt nageteld en het bekomen resultaat 
als enig juiste aangenomen. 

Art 2.7.5 Elke wedstrijdblad dat drie werkdagen na het spelen van de wedstrijd niet in het 
bezit is van het federaal secretariaat, wordt beschouwd als “ontbrekend” en zal 
worden beboet. 
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Art 2.7.5.1 Acht dagen na de wedstrijddatum wordt de boete verdubbeld indien het 
wedstrijdblad dan nog ontbrekend is (niet cumulatief met art. 2.7.5) 

Art 2.7.5.2 Indien het wedstrijdblad nog ontbrekend is veertien dagen na de wedstrijddatum, 
wordt de boete toegepast gelijk aan “onverwittigd forfait” (niet cumulatief met art. 
2.7.5 en 2.7.5.1). 

Art 2.7.5.3 De provinciale Sporta-raad kan aan de interclubleiding opdracht geven het nodige 
te doen om, op kosten van de in gebreke blijvende club, de wedstrijdgegevens te 
achterhalen, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal doen i.v.m. de 
toekenning van de wedstrijdpunten.  

Art 2.7.5.4 Voor het ontbeken van (een) wedstrijdblad(en) van de laatste interclubweek 
voorronde en Play-offs worden de boetes verdubbeld. 

 
Art 2.8 Verplaatste wedstrijden 
Art 2.8.1 Wijziging in onderling akkoord van wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur : 
Art 2.8.1.1 Een ploeg op wier verzoek wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur in akkoord 

met de tegenstrevers wordt gewijzigd, is verplicht dit schriftelijk en op voorhand 
aan het federaal secretariaat te melden. 

Art 2.8.1.2 Het uitstellen van een wedstrijd naar een latere kalenderweek is uitgesloten, 
behoudens ingeval van heirkracht en toelating van de interclubeleider. Elke 
wedstrijd moet ten laatste gespeeld worden in dezelfde week als aangeduid in het 
officiële kalenderboek.  Hieruit volgt dat het wel toegelaten is een wedstrijd naar 
een vroegere week of naar een andere dag van dezelfde week te verschuiven, dit 
echter met schriftelijk akkoord van de tegenstrevers. Deze verplichting is 
eveneens van toepassing voor het wijzigen van het aanvangsuur en/of het lokaal. 
De clubsecretaris van de aanvragende club is verantwoordelijk voor het 
aanvragen, het invullen en de regularisatie van het “verplicht formulier” dat 
voorgeschreven is overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap inzake dopingcontrole. 
Iedere wijziging van een geplande wedstrijd zal door de club die een wijziging 
aanvraagt, door middel van dit verplicht formulier, tenminste 48 uren voor de 
nieuwe speeldag kenbaar gemaakt worden bij het secretariaat van de afdeling 
tafeltennis. 

Sanctie: De uitslag van de gespeelde wedstrijd blijft behouden, een boete 
onverwittigde forfait terugronde wordt aangerekend aan de in gebreke gebleven 
ploeg. 

Per wijziging zal aan de aanvragende club een bedrag van € 2,50 in rekening 
worden gebracht voor administratieve kosten.Bij eventuele betwistingen zal het in 
art. 2.8.1.2 genoemd document als bewijs worden aangenomen. 

Art 2.8.1.3 Alle sancties, boeten en/of schorsingen, opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap, 
ten gevolge van het niet naleven van de bij art. 2.8.1.2 voorziene richtlijnen vallen 
volledig ten laste van de verantwoordelijke club en/of spelers. 

Art 2.8.2 Een verplaatste wedstrijd moet beschouwd worden als zijnde gespeeld in de 
voorziene interclubweek. 

Art 2.8.2.1 Op het wedstrijdblad dienen de werkelijke speeldatum, tijdstip en lokaal waar de 
wedstrijd plaats vond, vermeld te worden. 

Art 2.8.2.2 De in de kalender vermelde thuisploeg blijft als dusdanig voorkomen op het 
wedstrijdblad en behoudt de verplichtingen  van thuisspelende ploeg. 

 
Art 2.9 Heirkracht: sneeuw, ijzel, mist en andere 
Art 2.9.1 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd. 

Enkel voor de jeugdwedstrijden gespeeld op zaterdagochtend kan heirkracht 
ingeroepen worden vanaf voorafgaande vrijdag 18u00. 

Art 2.9.2 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 
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§ De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
§ Men stelt de interclubleider onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de 

hoogte met de vermelding van de wedstrijdgegevens, de redenen van het niet 
spelen, wie van de tegenpartij verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 2.9.2.1 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
§ Men stelt de interclubleider onmiddellijk schriftelijk (of per e-mail) op de hoogte 

met de vermelding van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd werd en 
wanneer dit gebeurde. 

Art 2.9.3 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de interclubleider oordelen of 
uitstel door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 2.9.4 Alle uitgestelde wedstrijden die gespeeld worden na de voorronde worden aanzien 
als Play-Offs wedstrijden met betrekking tot ploegwaarde en opstelling. 

Art 2.9.5 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal 
toegekend worden. 

 
Art 2.10 Federale Interclubkampioenschappen 
Art 2.10.1 De interclubkampioenen van elke provincie ontmoeten elkaar op de Federale 

Interclubkampioenschappen. 
Art 2.10.2 Voor deze federale eindronde wordt elke provinciale interclubkampioen van 

ambtswege geselecteerd. 
§ Indien de kampioen forfait geeft, moet dit forfait gemeld worden, minstens 14 

dagen voor de aanvang van de Federale Interclubkampioenschappen bij de 
Interclubleider. 

§ In dit geval wordt de 2° van de afdeling geselecteerd. 
Art 2.10.3 De ploegen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

§ Maximum ploegwaarde mag niet overschreden worden. 
§ 2 van de 3 spelers moeten 5 interclubwedstrijden gespeeld hebben. 
§ 3° speler is vrij. 

Art 2.10.4 Na de heenronde zal de Federale Technische Commissie de reeksindeling en 
thuisploeg bepalen. 

Art 2.10.5 De Federale Interclubkampioenschappen worden gespeeld volgens de federale 
interclubreglementen. 

Art 2.10.6 Afwezigheid na aanvaarding zal beboet worden. 
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Hoofdstuk 3. INTERCLUB MASTERS 
 
Art 3.1 Algemeen 
Art 3.1.1 De Competitie Masters is voorbehouden aan de aangesloten clubs.  
Art 3.1.1.1 De spelers van een ploeg dienen bij dezelfde club aangesloten te zijn en moeten 

onder de naam van die club spelen.   
Art 3.1.1.2 De spelers moeten de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben op 31 december van het 

vorige kalenderjaar. 
Art 3.1.2 De provinciale Sporta-raad kan bijzondere lokaalvoorschriften en verplichtingen in 

verband met het spelmateriaal, de speeldagen en de aanvangsuren vastleggen. 
Art 3.1.3 Het inschrijvingsgeld per ploeg wordt jaarlijks bepaald door de provinciale Sporta-

raad en dient op de vastgestelde datum samen met de inschrijvingsformulieren 
toe te komen op het federaal secretariaat van de afdeling Tafeltennis. 

Art 3.1.4 Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven. 
Art 3.1.5 Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door 

verschillende letters van het alfabet, te beginnen met de letter A voor de eerste 
ploeg en zo verder het alfabet afgaand.  

Art 3.1.6 Aan alle interclubspelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de 
individuele klassement, als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 3.1.7 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 3.1.8 Er wordt gespeeld met voorgift, individueel. Deze voorgift is gelijk aan het verschil 

in sterktecijfer, maar wordt beperkt tot maximum 16 punten. De speler of ploeg  
die voorgift krijgt heeft de beginservice in de eerste en (eventueel) derde set. 
In de beslissende set wordt van speelzijde gewisseld wanneer de hoogst 
geklasseerde speler  (ploeg) 10 punten behaald heeft 

Art 3.1.9 De voorgift in het dubbelspel is gelijk aan het verschil tussen de sterktecijfers van 
beide ploegen, gedeeld door twee en desgevallend afgerond naar het hogere punt.  
Bij het dubbelspel voorziet de thuisploeg in de aanwezigheid van een 
scheidsrechter. 

Art 3.1.10 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 
Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 

Art 3.1.11 De speeldata en aanvangsuur van de wedstrijden in de poules worden in onderling 
overleg vastgelegd. De thuisploeg dient de bezoekende ploeg te contacteren, 
uiterlijk 1 maand nadat de indelingen van de poules werden medegedeeld. De 
wedstrijden van de voorronde moeten vastgelegd zijn voor 31/12.  

Art 3.1.12 Jaarlijks worden specifieke richtlijnen van de provinciale Sporta-raad in 
“Mededeling” gepubliceerd en samen met het wedstrijdschema der ploegen en de 
wedstrijdbladen voor de thuiswedstrijden rechtstreeks aan de contactpersonen 
gezonden. 

Art 3.1.13 In principe wordt eerst in poules gespeeld (voorronde) en daaropvolgend 
eindrondes met rechtstreekse uitschakeling. 

Art 3.1.14 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 3.1.15 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
Art 3.1.16 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (uiterlijk zondag 12u00 van de 

week waarin wedstrijd gespeeld werd) het wedstrijdblad inbrengen via TT-online 
Het wedstrijdblad moet eveneens door de thuisploeg daags na de wedstrijd 
opgezonden worden naar het federaal secretariaat. Inbreuken op het niet 
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inbrengen van het wedstrijdblad en/of tijdig opzenden van het wedstrijdblad zullen 
beboet worden. 

 
Art 3.2 Ploegsamenstelling 
Art 3.2.1 Men schrijft in met basisploegen van 2 spelers van één en dezelfde club. 
Art 3.2.2 Invallers zijn toegestaan, maar één van de spelers van de basisploeg moet steeds 

opgesteld worden.  Eénmaal aangetreden in een ploeg, kan men niet meer in een 
andere ploeg opgesteld worden, zelfs niet bij een algemene forfait van die ploeg. 

Art 3.2.3 Inbreuk hierop betekent verliesmatch met forfaitscore en aanrekenen van 
bijhorende boete. 

Art 3.2.4 Er worden 4 enkelspelen en 1 dubbel betwist, naar 21 punten en 2 gewonnen 
sets. 
Wedstrijdschema: 2/1 - 1/2 - dubbel - 2/2 - 1/1. 

Art 3.2.5 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 3.2.5.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging 
is steeds ten nadele van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 3.2.6 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg 
opgesteld, in die zin dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 

 
Art 3.3 Forfaits 
Art 3.3.1 Bij een forfait dienen beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met de door hen 

gekende wedstrijdgegevens en gegevens van de 2 spelers in te vullen en op te 
sturen naar het federaal secretariaat. 
Tevens dient vermeldt te worden : 

§ de vermelding van wie forfait gaf; 
§ wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 
§ naam, lidnummer en handtekening van de persoon die het wedstrijdblad 

indient. 
Art 3.3.1.1 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit 

zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden – minstens 24 uur vóór het officiële 
aanvangsuur van de wedstrijd verwittigd worden. 

Art 3.3.2 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding 
betaald worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er 
kan een aanvraag voor bijkomend gemaakte onkosten aan de provinciale Sporta-
raad voorgelegd worden dat hierover zal oordelen. 

Art 3.3.3 Wanneer een ploeg “algemeen forfait” geeft, vervallen alle door deze ploeg 
gespeelde wedstrijden. 

 
Art 3.4 Rangschikking der ploegen 
Art 3.4.1 Aan de winnende ploeg worden 2 punten toegekend. De verliezende partij krijgt 

nul punten. De ploeg met de meeste punten wordt vooraan geplaatst. 
Art 3.4.2 Indien twee of meer ploegen met gelijke punten, worden al hun onderlinge 

wedstrijden in rekening genomen en worden deze ploegen als volgt gerangschikt: 
§ de ploeg met de meest behaalde punten  
§ de ploeg met de beste matchverhouding GM/VM 
§ de ploeg met de beste setverhouding GS/VS 
§ de ploeg met de beste puntenverhouding voorgift inbegrepen 
Indien er dan nog geen onderscheid bekomen wordt, zullen er testwedstrijden 
gespeeld worden. 
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Dit enkel ingeval het ploegen zijn die in aanmerking komen voor de toekenning 
van een plaats op de eindtabel. 

 
Art 3.5 Wedstrijdblad 
Art 3.5.1 Het gebruik der officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de interclubwedstrijden. 
Art 3.5.2 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de 

vermelde gegevens tekenen voor akkoord.  
Art 3.5.3 De bezoekers ontvangen een kopie van het wedstrijdblad. 
Art 3.5.3.1 Het originele wedstrijdblad dient door de thuisploeg, uiterlijk daags na de 

wedstrijd, voldoende gefrankeerd als brief, aan het federaal secretariaat 
verzonden te worden.  

Art 3.5.3.2 Voor de verzending maakt men gebruik van de door de afdeling Tafeltennis ter 
beschikking gestelde omslagen. Clubnaam en wedstrijdnummer van elk ingesloten 
blad dienen vermeld te worden, evenals het adres van de clubsecretaris. 

Art 3.5.3.3 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de 
algemene wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De 
bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die 
betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 3.5.3.4 De naam en voornaam van elke speler moeten volledig ingevuld worden. 
Art 3.5.3.5 Boetes voor rekening van de thuisploeg. Het verkeerd of niet invullen van 

volgende gegevens : 
§ lokaal, 
§ datum, 
§ begin- en einduur, 
§ provincie, 
§ wedstrijdnummer, 
§ naam thuisploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van thuisspelers, 
§ ploegwaarde thuisploeg, 
§ handtekening en lidnummer kapitein thuisploeg, 
§ voorgiften, 
§ set-, match- en wedstrijduitslagen. 

Art 3.5.3.6 Boetes voor rekening van bezoekers. Het verkeerd of niet invullen van volgende 
gegevens : 
§ naam bezoekende ploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van bezoekende spelers, 
§ totaal ploegwaarde bezoekers, 
§ handtekening & lidnummer kapitein bezoekers. 

Art 3.5.4 Alle voorziene vakken dienen ingevuld te worden. De som van de vermelde 
resultaten in de laatste vier kolommen wordt nageteld en het bekomen resultaat 
als enig juiste aangenomen. 

Art 3.5.5 Elke wedstrijdblad dat drie werkdagen na het spelen van de wedstrijd niet in het 
bezit is van het federaal secretariaat, wordt beschouwd als “ontbrekend” en zal 
worden beboet. 
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Art 3.5.5.1 Acht dagen na de wedstrijddatum wordt de boete verdubbeld indien het 
wedstrijdblad dan nog ontbrekend is (niet cumulatief met artikel 3.5.5). 

Art 3.5.5.2 Indien het wedstrijdblad nog ontbrekend is veertien dagen na de wedstrijddatum, 
wordt de boete toegepast gelijk aan “onverwittigd forfait” (niet cumulatief met art. 
3.5.5 en 3.5.5.1). 

Art 3.5.5.3 De provinciale Sporta-raad kan aan de interclubleiding opdracht geven het nodige 
te doen om, op kosten van de in gebreke blijvende club, de wedstrijdgegevens te 
achterhalen, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal doen i.v.m. de 
toekenning van de wedstrijdpunten.  

 
Art 3.6 Heirkracht: sneeuw, mist, ijzel en anderen 
Art 3.6.1 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd. 
Art 3.6.2 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 

§ De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
§ Men stelt de verantwoordelijke onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de 

hoogte met de vermelding van de wedstrijdgegevens, de redenen van het niet 
spelen, wie van de tegenpartij verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 3.6.2.1 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
§ Men stelt de verantwoordelijke onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de 

hoogte met de vermelding van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd 
werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 3.6.3 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de provinciale 
verantwoordelijke oordelen of uitstel door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 3.6.4 De thuisploeg moet melden dat de wedstrijd niet plaatsvond en de reden hiervan 
opgeven aan  de verantwoordelijke. 

Art 3.6.5 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal 
toegekend worden. 
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Hoofdstuk 4. BEKER VAN  ANTWERPEN 
 
Art 4.1 Algemeen  
Art 4.1.1 In elke reeks waarvoor een provincie interclubkampioenschappen inricht, kan zij 

ook de “Beker van Antwerpen” organiseren. 
Art 4.1.2 Deze bekercompetitie is voorbehouden voor de ingeschreven interclubploegen. 

Ploegen die niet wensen deel te nemen, dienen dit te melden op het 
inschrijvingsformulier 

Art 4.1.3 De provinciale Sporta-raad kan bijzondere lokaalvoorschriften en verplichtingen in 
verband met het spelmateriaal, de speeldagen en de aanvangsuren vastleggen. 

Art 4.1.4 De beker wordt voor de duur van één interclubseizoen aan de winnende ploeg 
gegeven en dient terugbezorgd voor het einde ervan. Hij wordt eigendom van de 
club die er in slaagt driemaal opeenvolgend, of vijfmaal niet opeenvolgend, de 
beker te winnen.  Na het definitief verwerven van de beker vangt een nieuwe 
toekenningperiode aan, waarbij geen rekening wordt gehouden met de voorheen 
behaalde resultaten. 

Art 4.1.5 Zodra 64 ploegen inschrijven, wordt vermeden dat ploegen van dezelfde club 
tegenover mekaar komen voor de 1/8 finales. 
Met minder dan 64 inschrijvingen spelen ploegen van dezelfde club niet tegen 
mekaar voor de 3e bekerronde, indien praktisch mogelijk. 

Art 4.1.6 Er wordt gespeeld met voorgift, individueel. Deze voorgift is gelijk aan het verschil 
in waardecijfer, maar wordt beperkt tot maximum 16 punten. De speler die 
voorgift krijgt heeft de beginservice in de eerste en (eventueel) derde set. 
In de beslissende set wordt van speelzijde gewisseld wanneer de hoogst 
geklasseerde speler  10 punten behaald heeft. 

Art 4.1.7 Aan alle spelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de individuele 
klassement, als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 4.1.8 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 4.1.9 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 

Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
Art 4.1.10 De wedstrijden worden gespeeld op de vastgestelde dagen, uren en in de lokalen 

van de thuisploeg. 
Art 4.1.11 Het vervroegen of verplaatsen van wedstrijden, uiterlijk binnen dezelfde 

kalenderweek, kan ook in onderling akkoord tussen de clubs geregeld worden, 
echter wel onder de voorwaarden vermeld in “Verplaatste wedstrijden”. 

Art 4.1.12 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 4.1.13 De thuisploeg zorgt ervoor dat beide ploegen om beurten tellen. 
Art 4.1.14 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
Art 4.1.15 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn en volgens de bekendgemaakte 

instructies de uitslag van de wedstrijd melden. 
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Art 4.2 Ploegsamenstelling 
Art 4.2.1 Per bekerronde mag een speler slechts éénmaal opgesteld worden, in die reeks 

(seniors of jeugd). Bij inbreuk hierop wordt enkel de opstelling in de eerste 
betwiste wedstrijd als geldig aanvaard. 

Art 4.2.2 Er worden 9 enkelspelen betwist naar 21 punten en 2 gewonnen sets. 
Art 4.2.3 Voorafgaand aan de werkelijke speeldag van de wedstrijd moeten 2 spelers 

minstens aan de helft, afgerond naar beneden, van de tot dan gespeelde 
interclubwedstrijden van de betreffende ploeg deelgenomen hebben. 

Art 4.2.4 Spelers mogen in een reeks niet meer opgesteld worden van zodra ze met een 
ploeg van hun club, in die reeks (seniors of jeugd), uitgeschakeld werden, zelfs 
indien ze ten onrechte in die ploeg werden opgesteld. 

Art 4.2.5 Indien een maximum ploegwaarde is opgelegd voor de interclubcompetitie, geldt 
die ook voor Beker van Antwerpen 

Art 4.2.6 Voor niet gespeelde matchen dienen bij punten per sets forfait (ff) ingevuld te 
worden. 
Sancties voor beide partijen bij het invullen van fictieve uitslagen: 
wedstrijdpunten worden niet toegekend, boete van onverwittigd forfait terugronde 
wordt aangerekend en schorsing. 

Art 4.2.7 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 4.2.7.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging 
is steeds ten nadele van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 4.2.8 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg 
opgesteld, in die zin dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 

Art 4.2.9 Indien een speler 5 maal of meer  in een hogere ploeg gespeeld heeft, kan die niet 
meer opgesteld worden in een lagere ploeg. 
Sanctie: Deze inbreuk brengt het verlies met zich mee van al de door betrokken 
speler gespeelde matchen in de lagere ploeg. 

Art 4.2.10 Na de heenronde interclub krijgen alle ploegen een maximum ploegwaarde.  
Sanctie: Een ploeg die deze maximum ploegwaarde zou overschrijden, verliest de 
wedstrijd met forfaitscore. Er wordt tevens een boete aangerekend gelijk aan een 
verwittigd forfait. 

Art 4.2.11 Met de ploegwaarde in de bekercompetitie wordt er geen rekening gehouden voor 
het bepalen van de maximum ploegwaarde terugronde interclub of Play-offs. 

 
Art 4.3 Bijzondere gevallen 
Art 4.3.1 Een ploeg moet uit minstens twee spelers bestaan om een wedstrijd te laten 

doorgaan. 
Art 4.3.2 Men is verplicht 3 namen in te vullen op het wedstrijdblad.  Bij forfait van een 

speler telt deze NIET mee voor het bepalen van de maximum ploegwaarde en 
krijgt deze speler waarde 1. 

Art 4.3.3 Indien beide ploegen slechts 2 spelers opstellen en de wedstrijd op een gelijkspel 
zou eindigen, wint de ploeg met de meest gewonnen sets.  Indien deze ook gelijk 
zijn wordt het dubbelspel betwist. 

Art 4.3.3.1 De voorgift in het dubbelspel is gelijk aan het verschil tussen de som der 
waardecijfers van de spelers die het dubbelspel betwisten, gedeeld door 2 en 
desgevallend afgerond naar het hogere punt. 

Art 4.3.4 Indien pas bij het nazicht der wedstrijdbladen zou blijken dat beide ploegen 
slechts 2 geldige spelers opstelden en de gewijzigde uitslag wordt daardoor gelijk, 
dan wordt de ploeg met de meest gewonnen sets winnaar en indien dit nog gelijk 
zou zijn, wint de ploeg met de meest gemaakte punten, voorgift inbegrepen. 
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Art 4.3.5 Is er een forfait in beide ploegen, dan blijft de onderlinge match open. 
Art 4.3.6 Indien één of beide ploegen onvolledig zijn op het officiële aanvangsuur, moet 

men de matchvolgorde zoals bepaald in artikel 4.2.2 in de mate van het mogelijke 
volgen. De overblijvende match(en) moeten dan betwist worden van zodra de 
ploegen volledig zijn. 

 
Art 4.4 Forfaits 
Art 4.4.1 Indien van een ploeg geen 2 spelers fysiek en speelklaar aanwezig zijn op het 

officiële aanvangsuur van de wedstrijd, wordt deze ploeg forfait verklaard. 
Art 4.4.2 Indien de derde speler één uur later niet aanwezig is, worden zijn matchen als 

verloren beschouwd. 
Art 4.4.3 Bij een forfait dienen beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met de door hen 

gekende wedstrijdgegevens en gegevens van de 3 spelers in te vullen en op te 
sturen naar de interclubleiding. 
Tevens dient vermeldt te worden : 

§ de vermelding van wie forfait gaf; 
§ wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 
§ naam, lidnummer en handtekening van de persoon die het wedstrijdblad 

indient. 
Art 4.4.4 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit 

zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden – minstens 24 uur vóór het officiële 
aanvangsuur van de wedstrijd verwittigd worden.  Enkel voor de jeugdwedstrijden 
gespeeld op zaterdagochtend kan van verwittigd forfait gesproken worden indien 
de tegenstrevers verwittigd zijn voor de voorafgaande vrijdag 18u00. 

Art 4.4.5 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding 
betaald worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er 
kan een aanvraag voor bijkomend gemaakte onkosten aan de provinciale Sporta-
raad voorgelegd worden dat hierover zal oordelen. 

 
Art 4.5 Wedstrijdblad 
Art 4.5.1 Het gebruik der officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de Beker van Antwerpen-

wedstrijden. 
Art 4.5.2 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de 

vermelde gegevens tekenen voor akkoord.  
Art 4.5.3 De bezoekers ontvangen een kopie van het wedstrijdblad. 
Art 4.5.4 Het originele wedstrijdblad dient door de thuisploeg, uiterlijk daags na de 

wedstrijd, voldoende gefrankeerd als brief, aan het federaal secretariaat 
verzonden te worden.  

Art 4.5.4.1 Voor de verzending maakt men gebruik van de door de afdeling Tafeltennis ter 
beschikking gestelde omslagen. Clubnaam en wedstrijdnummer van elk ingesloten 
blad dienen vermeld te worden, evenals het adres van de clubsecretaris. 

Art 4.5.5 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de 
algemene wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De 
bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die 
betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 4.5.6 De naam en voornaam van elke speler moeten volledig ingevuld worden. 
Art 4.5.7 Boetes voor rekening van de thuisploeg. Het verkeerd of niet invullen van 

volgende gegevens : 
§ lokaal, 
§ datum, 
§ begin- en einduur, 
§ provincie, 
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§ wedstrijdnummer, 
§ ronde, 
§ seniors of jeugd, 
§ naam thuisploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van thuisspelers, 
§ ploegwaarde thuisploeg, 
§ voorgiften 
§ handtekening en lidnummer kapitein thuisploeg, 
§ set-, match- en wedstrijduitslagen. 

Art 4.5.8 Boetes voor rekening van bezoekers. Het verkeerd of niet invullen van volgende 
gegevens : 
§ naam bezoekende ploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van bezoekende spelers, 
§ totaal ploegwaarde bezoekers, 
§ handtekening & lidnummer kapitein bezoekers. 

Art 4.5.9 Elke wedstrijdblad dat drie werkdagen na het spelen van de wedstrijd niet in het 
bezit is van het federaal secretariaat, wordt beschouwd als “ontbrekend” en zal 
worden beboet. 

Art 4.5.9.1 Acht dagen na de wedstrijddatum wordt de boete verdubbeld indien het 
wedstrijdblad dan nog ontbrekend is. (niet cumulatief met 4.5.6) 

Art 4.5.9.2 Indien het wedstrijdblad nog ontbrekend is veertien dagen na de wedstrijddatum, 
wordt de boete toegepast gelijk aan “onverwittigd forfait” (niet cumulatief met  
5.6 en 5.6.1). 

Art 4.5.10 De provinciale Sporta-raad kan aan de interclubleiding opdracht geven het nodige 
te doen om, op kosten van de in gebreke blijvende club, de wedstrijdgegevens te 
achterhalen, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal doen i.v.m. de 
bepaling van de winnende ploeg.  

 
Art 4.6 Verplaatste wedstrijden 
Art 4.6.1 Wijziging in onderling akkoord van wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur. 
Art 4.6.2 Een ploeg op wier verzoek wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur in akkoord 

met de tegenstrevers wordt gewijzigd, is verplicht dit schriftelijk en op voorhand 
aan het federaal secretariaat te melden. 

Art 4.6.2.1 Het uitstellen van een wedstrijd naar een latere kalenderweek is uitgesloten, 
behoudens ingeval van heirkracht en toelating van de interclubleider. Elke 
wedstrijd moet ten laatste gespeeld worden in dezelfde week als aangeduid in het 
officiële kalenderboek.  Hieruit volgt dat het wel toegelaten is een wedstrijd naar 
een vroegere week of naar een andere dag van dezelfde week te verschuiven, dit 
echter met schriftelijk akkoord van de tegenstrevers. Deze verplichting is 
eveneens van toepassing voor het wijzigen van het aanvangsuur en/of het lokaal. 
De clubsecretaris van de aanvragende club is verantwoordelijk voor het 
aanvragen, het invullen en de regularisatie van het “verplicht formulier” dat 
voorgeschreven is overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap inzake dopingcontrole. 
Iedere wijziging van een geplande wedstrijd zal door de club die een wijziging 
aanvraagt, door middel van dit verplicht formulier, tenminste 48 uren voor de 
nieuwe speeldag kenbaar gemaakt worden bij het federaal secretariaat van de 
afdeling tafeltennis. 

Sanctie: De uitslag van de gespeelde wedstrijd blijft behouden, een boete 
onverwittigde forfait terugronde wordt aangerekend aan de in gebreke gebleven 
ploeg. 

Per wijziging zal aan de aanvragende club een bedrag van € 2,50 in rekening 
worden gebracht voor administratieve kosten. 
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Art 4.6.3 Bij eventuele betwistingen zal het in 4.6.2.1 genoemd document als bewijs worden 
aangenomen. 

Art 4.6.4 Alle sancties, boeten en/of schorsingen, opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap, 
ten gevolge van het niet naleven van de bij art. 4.6.2.1 voorziene richtlijnen vallen 
volledig ten laste van de verantwoordelijke club en/of spelers. 

Art 4.6.5 Op het wedstrijdblad dienen de werkelijke speeldatum, tijdstip en lokaal waar de 
wedstrijd plaats vond, vermeld te worden. 

Art 4.6.6 De vermelde thuisploeg blijft als dusdanig voorkomen op het wedstrijdblad en 
behoudt de verplichtingen  van thuisspelende ploeg. 

 
Art 4.7 Wedstrijdblad 
Art 4.7.1 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd. 

Enkel voor de jeugdwedstrijden gespeeld op zaterdagochtend kan heirkracht 
ingeroepen worden vanaf voorafgaande vrijdag 18u00. 

Art 4.7.2 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 
§ De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
§ Men stelt de interclubleider onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de 

hoogte met de vermelding van de wedstrijdgegevens, de redenen van het niet 
spelen, wie van de tegenpartij verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 4.7.3 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
§ Men stelt de interclubleider onmiddellijk telefonisch (of per e-mail) op de 

hoogte met de vermelding van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd 
werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 4.7.4 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de interclubleider oordelen of 
uitstel door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 4.7.5 Alle uitgestelde wedstrijden die gespeeld worden na de heenronde (voorronde) 
worden aanzien als terugrondewedstrijden (Play-offs) met betrekking tot 
ploegwaarde en opstelling. 

Art 4.7.6 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal 
toegekend worden. 
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Hoofdstuk 5. BEKER R. DE HOLLOGNE 
 
Art 5.1 Algemeen 
Art 5.1.1 Deze competitie is voorbehouden aan de aangesloten clubs.  
Art 5.1.1.1 De 2 spelers van een ploeg dienen bij dezelfde club aangesloten te zijn en moeten 

onder de naam van die club spelen.   
Art 5.1.2 De provinciale Sporta-raad kan bijzondere lokaalvoorschriften en verplichtingen in 

verband met het spelmateriaal, de speeldagen en de aanvangsuren vastleggen. 
Art 5.1.3 Er worden 2 reeksen voorzien: 

§ Hogere reeks: maximum ploegwaarde bedraagt 25 punten. 
§ Lagere reeks: maximum ploegwaarde bedraagt 11 punten. 

Art 5.1.4 Het inschrijvingsgeld per ploeg wordt jaarlijks bepaald door de Sporta-raad Tafeltennis 
en dient op de vastgestelde datum samen met de inschrijvingsformulieren toe te 
komen op het federaal secretariaat van de afdeling Tafeltennis. 

Art 5.1.5 Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven. 
Art 5.1.6 Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door 

verschillende letters van het alfabet, te beginnen met de letter A voor de eerste ploeg 
en zo verder het alfabet afgaand.  

Art 5.1.7 Aan alle spelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de individuele 
klassement, als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 5.1.8 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 5.1.9 Bij het dubbelspel voorziet de thuisploeg in de aanwezigheid van een scheidsrechter. 
Art 5.1.10 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. Het 

niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
Art 5.1.11 De speeldata en aanvangsuur van de wedstrijden in de poules worden in onderling 

overleg vastgelegd. De thuisploeg dient de bezoekende ploeg te contacteren, uiterlijk 1 
maand nadat de indelingen van de poules werden medegedeeld. De wedstrijden van 
de voorronde moeten vastgelegd zijn voor 31/12.  

Art 5.1.12 Jaarlijks worden specifieke richtlijnen van de provinciale Sporta-raad in “Mededeling” 
gepubliceerd en samen met het wedstrijdschema der ploegen en de wedstrijdbladen 
voor de thuiswedstrijden rechtstreeks aan de contactpersonen gezonden. 

Art 5.1.13 In principe wordt eerst in poules gespeeld (voorronde) en daaropvolgend eindrondes 
met rechtstreekse uitschakeling. 

Art 5.1.14 De provinciale finalisten zijn automatisch geselecteerd voor de eindronde R. De 
Hollogne die afwisselend in de 3 provincies (Antwerpen, Brussel-Hoofdstedelijke 
Gewest en Oost-Vlaanderen) wordt georganiseerd. 

Art 5.1.15 Aan de winnaar van zowel de hogere als de lagere reeks wordt een beker toegekend.  
De bekers worden voor de duur van één jaar aan de winnende ploeg gegeven en 
dienen terugbezorgd te worden, ook wanneer er het volgend seizoen geen bekers 
ingericht worden.  Een beker blijft eigendom van de club die er in slaagt driemaal 
opeenvolgend of vijfmaal niet-opeenvolgend de beker te winnen.  Aan de winnaars 
wordt tevens een plaket bezorgd dat zij mogen behouden.  Na het definitief verwerven 
van de beker vangt een nieuwe toekenningsperiode aan, waarbij geen rekening 
gehouden wordt met de voorheen behaalde resultaten. 

Art 5.1.16 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 5.1.17 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
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Art 5.1.18 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (uiterlijk zondag 12u00 van de week 
waarin de wedstrijd gespeeld werd) het wedstrijdblad inbrengen via TT-online. Het 
wedstrijdblad moet eveneens door de thuisploeg daags na de wedstrijd opgezonden 
worden naar het federaal secretariaat. Inbreuken op het niet doormailen van de uitslag 
en/of tijdig opzenden van het wedstrijdblad zullen beboet worden. 

 
Art 5.2 Ploegensamenstelling 
Art 5.2.1 Men schrijft in met basisploegen van 2 spelers van één en dezelfde club. 
Art 5.2.2 Invallers zijn toegestaan, maar één van de spelers van de basisploeg moet steeds 

opgesteld worden.  Eénmaal aangetreden in een ploeg, kan men niet meer in een 
andere ploeg opgesteld worden in dezelfde reeks (hogere of lagere), zelfs niet bij een 
algemene forfait van die ploeg. 
Inbreuk hierop betekent verliesmatch met forfaitscore en aanrekenen van bijhorende 
boete. 

Art 5.2.3 Er worden 4 enkelspelen en 1 dubbel betwist, naar 11 punten en 3 gewonnen sets. 
Wedstrijdschema: 2/1 - 1/2 - dubbel - 2/2 - 1/1. 

Art 5.2.4 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 5.2.4.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging is 
steeds ten nadele van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 5.2.5 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg opgesteld, in 
die zin dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 

 
Art 5.3 Forfaits 
Art 5.3.1 Bij een forfait dienen beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met de door hen 

gekende wedstrijdgegevens en gegevens van de 2 spelers in te vullen en op te sturen 
naar het federaal secretariaat. 
Tevens dient vermeldt te worden : 

§ de vermelding van wie forfait gaf; 
§ wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 
§ naam, lidnummer en handtekening van de persoon die het wedstrijdblad indient. 

Art 5.3.1.1 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit 
zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden – minstens 24 uur vóór het officiële aanvangsuur 
van de wedstrijd verwittigd worden. 

Art 5.3.2 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding 
betaald worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er kan 
een aanvraag voor bijkomend gemaakte onkosten aan de provinciale Sporta-raad 
voorgelegd worden dat hierover zal oordelen. 

Art 5.3.3 Wanneer een ploeg “algemeen forfait” geeft, vervallen alle door deze ploeg gespeelde 
wedstrijden. 

 
Art 5.4 Rangschikking der ploegen 
Art 5.4.1 Aan de winnende ploeg worden 2 punten toegekend. De verliezende partij krijgt nul 

punten. De ploeg met de meeste punten wordt vooraan geplaatst. 
Art 5.4.2 Indien twee of meer ploegen met gelijke punten worden al hun onderlinge wedstrijden 

in rekening genomen en worden deze ploegen als volgt gerangschikt: 
§ de ploeg met de meest behaalde punten  
§ de ploeg met de beste matchverhouding GM/VM 
§ de ploeg met de beste stemverhouding GS/VS 
§ de ploeg met de beste puntenverhouding. 
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Indien er dan nog geen onderscheid bekomen wordt, zullen er testwedstrijden 
gespeeld worden. 

Dit enkel ingeval het ploegen zijn die in aanmerking komen voor de toekenning van 
een plaats op het eindtabel. 

 
Art 5.5 Wedstrijdblad 
Art 5.5.1 Het gebruik der officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de Beker R. De Hollogne-

wedstrijden. 
Art 5.5.2 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de 

vermelde gegevens tekenen voor akkoord.  
Art 5.5.3 De bezoekers ontvangen een kopie van het wedstrijdblad. 
Art 5.5.3.1 Het originele wedstrijdblad dient door de thuisploeg, uiterlijk daags na de wedstrijd, 

voldoende gefrankeerd als brief, aan het federaal secretariaat verzonden te worden.  
Art 5.5.3.2 Voor de verzending maakt men gebruik van de door de afdeling Tafeltennis ter 

beschikking gestelde omslagen. Clubnaam en wedstrijdnummer van elk ingesloten blad 
dienen vermeld te worden, evenals het adres van de clubsecretaris. 

Art 5.5.3.3 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de 
algemene wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De 
bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die 
betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 5.5.3.4 De naam en voornaam van elke speler moeten volledig ingevuld worden. 
Art 5.5.3.5 Boetes voor rekening van de thuisploeg. Het verkeerd of niet invullen van volgende 

gegevens : 
§ lokaal, 
§ datum, 
§ begin- en einduur, 
§ provincie, 
§ reeks: hogere of lagere 
§ wedstrijdnummer, 
§ naam thuisploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van thuisspelers, 
§ ploegwaarde thuisploeg, 
§ handtekening en lidnummer kapitein thuisploeg, 
§ set-, match- en wedstrijduitslagen. 

Art 5.5.3.6 Boetes voor rekening van bezoekers. Het verkeerd of niet invullen van volgende 
gegevens : 
§ naam bezoekende ploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van bezoekende spelers, 
§ totaal ploegwaarde bezoekers, 
§ handtekening & lidnummer kapitein bezoekers. 

Art 5.5.4 Alle voorziene vakken dienen ingevuld te worden. De som van de vermelde resultaten 
in de laatste vier kolommen wordt nageteld en het bekomen resultaat als enig juiste 
aangenomen. 

Art 5.5.5 Elke wedstrijdblad dat drie werkdagen na het spelen van de wedstrijd niet in het bezit 
is van het federaal secretariaat, wordt beschouwd als “ontbrekend” en zal worden 
beboet. 
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Art 5.5.5.1 Acht dagen na de wedstrijddatum wordt de boete verdubbeld indien het wedstrijdblad 
dan nog ontbrekend is (niet cumulatief met 5.5.5). 

Art 5.5.5.2 Indien het wedstrijdblad nog ontbrekend is veertien dagen na de wedstrijddatum, 
wordt de boete toegepast gelijk aan “onverwittigd forfait” (niet cumulatief met art. 
5.5.5 en 5.5.5.1). 

Art 5.5.5.3 De provinciale Sporta-raad kan aan de provinciale verantwoordelijke opdracht geven 
het nodige te doen om, op kosten van de in gebreke blijvende club, de 
wedstrijdgegevens te achterhalen, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal 
doen i.v.m. de toekenning van de wedstrijdpunten.  

 
Art 5.6 Heirkracht: sneeuw, ijzel, mist en andere. 
Art 5.6.1 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd. 
Art 5.6.2 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 

§ De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
§ Men stelt de verantwoordelijke telefonisch (of per e-mail) op de hoogte met de 

vermelding van de wedstrijdgegevens, de redenen van het niet spelen, wie van de 
tegenpartij verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 5.6.3 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
§ Men stelt de verantwoordelijke telefonisch (of per e-mail) op de hoogte met de 

vermelding van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd werd en wanneer 
dit gebeurde. 

Art 5.6.4 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de provinciale verantwoordelijke 
oordelen of uitstel door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 5.6.5 De thuisploeg moet melden dat de wedstrijd niet plaatsvond en de reden hiervan 
opgeven aan  de verantwoordelijke. 

Art 5.6.6 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal toegekend 
worden. 
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Hoofdstuk 6. BEKER E. BOONET 
 
Art 6.1 Algemeen 
Art 6.1.1 Deze competitie is voorbehouden aan de aangesloten clubs.  
Art 6.1.1.1 De 2 spelers van een ploeg dienen bij dezelfde club aangesloten te zijn en moeten 

onder de naam van die club spelen.   
Art 6.1.1.2 Ploegen moeten minstens 1 dame bevatten (gemengd of 2 dames).  Jeugdspelers 

kunnen in deze competitie niet opgesteld worden. 
Art 6.1.2 De provinciale Sporta-raad tafeltennis kan bijzondere lokaalvoorschriften en 

verplichtingen in verband met het spelmateriaal, de speeldagen en de 
aanvangsuren vastleggen. 

Art 6.1.3 Er worden 2 reeksen voorzien: 
§ Hogere reeks: maximum ploegwaarde bedraagt 15 punten. 
§ Lagere reeks: maximum ploegwaarde bedraagt 5 punten. 

Art 6.1.4 Het inschrijvingsgeld per ploeg wordt jaarlijks bepaald door de Sporta-raad 
Tafeltennis en dient op de vastgestelde datum samen met de 
inschrijvingsformulieren toe te komen op het federaal secretariaat van de afdeling 
Tafeltennis. 

Art 6.1.5 Een club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven. 
Art 6.1.6 Meerdere ploegen van eenzelfde club worden van elkaar onderscheiden door 

verschillende letters van het alfabet, te beginnen met de letter A voor de eerste 
ploeg en zo verder het alfabet afgaand.  

Art 6.1.7 Aan alle interclubspelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de 
individuele klassement, als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 6.1.8 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 6.1.9 Bij het dubbelspel voorziet de thuisploeg in de aanwezigheid van een 

scheidsrechter. 
Art 6.1.10 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 

Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
Art 6.1.11 De speeldata en aanvangsuur van de wedstrijden in de poules worden in onderling 

overleg vastgelegd. De thuisploeg dient de bezoekende ploeg te contacteren, 
uiterlijk 1 maand nadat de indelingen van de poules werden medegedeeld. De 
wedstrijden van de voorronde moeten vastgelegd zijn voor 31/12.  

Art 6.1.12 Jaarlijks worden specifieke richtlijnen van de provinciale Sporta-raad in 
“Mededeling” gepubliceerd en samen met het wedstrijdschema der ploegen en de 
wedstrijdbladen voor de thuiswedstrijden rechtstreeks aan de contactpersonen 
gezonden. 

Art 6.1.13 In principe wordt eerst in poules gespeeld (voorronde) en daaropvolgend 
eindrondes met rechtstreekse uitschakeling. 

Art 6.1.14 Aan de winnaar van zowel de hogere als de lagere reeks wordt een beker 
toegekend.  De bekers worden voor de duur van één jaar aan de winnende ploeg 
gegeven en dienen terugbezorgd te worden, ook wanneer er het volgend seizoen 
geen bekers ingericht worden.  Een beker blijft eigendom van de club die er in 
slaagt driemaal opeenvolgend of vijfmaal niet-opeenvolgend de beker te winnen.  
Aan de winnaars wordt tevens een plaket bezorgd dat zij mogen behouden.  Na  
het definitief verwerven van de beker vangt een nieuwe toekenningsperiode aan, 
waarbij geen rekening gehouden wordt met de voorheen behaalde resultaten. 
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Art 6.1.15 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 6.1.16 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
Art 6.1.17 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (uiterlijk zondag 12u00 van de 

week waarin wedstrijd gespeeld werd) het wedstrijdblad inbrengen via TT-online. 
Het wedstrijdblad moet eveneens door de thuisploeg daags na de wedstrijd 
opgezonden worden naar het federaal secretariaat. Inbreuken op het niet 
doormailen van de uitslag en/of tijdig opzenden van het wedstrijdblad zullen 
beboet worden. 

 
Art 6.2 Ploegensamenstelling 
Art 6.2.1 Men schrijft in met basisploegen van 2 spelers van één en dezelfde club. 
Art 6.2.2 Invallers zijn toegestaan, maar één van de spelers van de basisploeg moet steeds 

opgesteld worden.  Eénmaal aangetreden in een ploeg, kan men niet meer in een 
andere ploeg opgesteld worden, zelfs niet bij een algemene forfait van die ploeg. 
Inbreuk hierop betekent verliesmatch met forfaitscore en aanrekenen van 
bijhorende boete. 

Art 6.2.3 Er worden 4 enkelspelen en 1 dubbel betwist, naar 11 punten en 3 gewonnen 
sets. 
Wedstrijdschema: 2/1 - 1/2 - dubbel - 2/2 - 1/1. 

Art 6.2.4 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 6.2.4.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging 
is steeds ten nadele van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële 
wedstrijdblad. 

Art 6.2.5 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg 
opgesteld, in die zin dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 

 
Art 6.3 Forfaits 
Art 6.3.1 Bij een forfait dienen beide ploegen elk een volledig wedstrijdblad met de door hen 

gekende wedstrijdgegevens en gegevens van de 2 spelers in te vullen en op te 
sturen naar het federaal secretariaat. 
Tevens dient vermeldt te worden : 

§ de vermelding van wie forfait gaf; 
§ wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 
§ naam, lidnummer en handtekening van de persoon die het wedstrijdblad 

indient. 
Art 6.3.1.1 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit 

zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden – minstens 24 uur vóór het officiële 
aanvangsuur van de wedstrijd verwittigd worden. 

Art 6.3.2 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding 
betaald worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er 
kan een aanvraag voor bijkomend gemaakte onkosten aan het provinciale Sporta-
raad voorgelegd worden dat hierover zal oordelen. 

Art 6.3.3 Wanneer een ploeg “algemeen forfait” geeft, vervallen alle door deze ploeg 
gespeelde wedstrijden. 

 
Art 6.4 Rangschikking der ploegen 
Art 6.4.1 Aan de winnende ploeg worden 2 punten toegekend. De verliezende partij krijgt 

nul punten.  De ploeg met de meeste punten wordt vooraan geplaatst. 
Art 6.4.2 Indien twee of meer ploegen met gelijke punten worden al hun onderlinge 

wedstrijden in rekening genomen en worden deze ploegen als volgt gerangschikt: 
§ de ploeg met de meest behaalde punten  
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§ de ploeg met de beste matchverhouding GM/VM 
§ de ploeg met de beste stemverhouding GS/VS 
§ de ploeg met de beste puntenverhouding. 
Indien er dan nog geen onderscheid bekomen wordt, zullen er testwedstrijden 
gespeeld worden. 

Dit enkel ingeval het ploegen zijn die in aanmerking komen voor de toekenning 
van een plaats op het eindtabel. 

 
Art 6.5 Wedstrijdblad 
Art 6.5.1 Het gebruik der officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de Beker E. Boonet-

wedstrijden. 
Art 6.5.2 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de 

vermelde gegevens tekenen voor akkoord.  
Art 6.5.3 De bezoekers ontvangen een kopie van het wedstrijdblad. 
Art 6.5.3.1 Het originele wedstrijdblad dient door de thuisploeg, uiterlijk daags na de 

wedstrijd, voldoende gefrankeerd als brief, aan het federaal secretariaat 
verzonden te worden.  

Art 6.5.3.2 Voor de verzending maakt men gebruik van de door de afdeling Tafeltennis ter 
beschikking gestelde omslagen. Clubnaam en wedstrijdnummer van elk ingesloten 
blad dienen vermeld te worden, evenals het adres van de clubsecretaris. 

Art 6.5.3.3 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de 
algemene wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De 
bezoekende ploeg is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die 
betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 6.5.3.4 De naam en voornaam van elke speler moeten volledig ingevuld worden. 
Art 6.5.3.5 Boetes voor rekening van de thuisploeg. Het verkeerd of niet invullen van 

volgende gegevens : 
§ lokaal, 
§ datum, 
§ begin- en einduur, 
§ provincie, 
§ wedstrijdnummer, 
§ naam thuisploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van thuisspelers, 
§ ploegwaarde thuisploeg, 
§ handtekening en lidnummer kapitein thuisploeg, 
§ set-, match- en wedstrijduitslagen. 

Art 6.5.3.6 Boetes voor rekening van bezoekers. Het verkeerd of niet invullen van volgende 
gegevens : 
§ naam bezoekende ploeg, 
§ naam, lidnummer, klassement, waarde van bezoekende spelers, 
§ totaal ploegwaarde bezoekers, 
§ handtekening & lidnummer kapitein bezoekers. 

Art 6.5.4 Alle voorziene vakken dienen ingevuld te worden. De som van de vermelde 
resultaten in de laatste vier kolommen wordt nageteld en het bekomen resultaat 
als enig juiste aangenomen. 

Art 6.5.5 Elke wedstrijdblad dat drie werkdagen na het spelen van de wedstrijd niet in het 
bezit is van het federaal secretariaat, wordt beschouwd als “ontbrekend” en zal 
worden beboet. 
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Art 6.5.5.1 Acht dagen na de wedstrijddatum wordt de boete verdubbeld indien het 
wedstrijdblad dan nog ontbrekend is (niet cumulatief met 6.5.5). 

Art 6.5.5.2 Indien het wedstrijdblad nog ontbrekend is veertien dagen na de wedstrijddatum, 
wordt de boete toegepast gelijk aan “onverwittigd forfait” (niet cumulatief met art. 
6.5.5 en 6.5.5.1). 

Art 6.5.5.3 De provinciale Sporta-raad kan aan de interclubleiding opdracht geven het nodige 
te doen om, op kosten van de in gebreke blijvende club, de wedstrijdgegevens te 
achterhalen, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal doen i.v.m. de 
toekenning van de wedstrijdpunten.  

 
Art 6.6 Heirkracht: sneeuw, ijzel, mist en andere. 
Art 6.6.1 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd. 
Art 6.6.2 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 

§ De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
§ Men stelt de verantwoordelijke telefonisch (of per e-mail) op de hoogte met de 

vermelding van de wedstrijdgegevens, de redenen van het niet spelen, wie van 
de tegenpartij verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 6.6.3 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
§ Men stelt de verantwoordelijke telefonisch (of per e-mail) op de hoogte met de 

vermelding van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd werd en 
wanneer dit gebeurde. 

Art 6.6.4 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de provinciale 
verantwoordelijke oordelen of uitstel door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 6.6.5 De thuisploeg moet melden dat de wedstrijd niet plaatsvond en de reden hiervan 
opgeven aan  de verantwoordelijke. 

Art 6.6.6 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal 
toegekend worden. 
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Hoofdstuk 7. PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Art 7.1 Provinciale Enkelkampioenschappen 
Art 7.1.1 De Kampioenschappen worden gespeeld op de door de provinciale Sporta-raad 

vastgestelde datum. 
Art 7.1.2 De kampioenschappen worden gespeeld volgens de normen en mogelijkheden die 

de provinciale Sporta-raad beoordeelt. 
Art 7.1.3 De kampioenschappen worden gespeeld in poulevorm. Uitzonderingen hierop 

kunnen door de provinciale Sporta-raad beslist worden. 
Art 7.1.4 Om aan het kampioenschap te kunnen deelnemen, moet men aan de volgende 

voorwaarden voldoen :  
§ Aangesloten op 31/12 van het lopende sportseizoen. 
§ Minstens aan 5 activiteiten deelgenomen hebben (Interclub, Beker Van 

Antwerpen, Beker Boonet, Beker de Hollogne, Masters Competitie, Federale en 
Provinciale tornooien en Masters criteria). 

§ De wedstrijden gespeeld 2 weken voorafgaand de datum van het 
kampioenschap komen hiervoor in aanmerking 

§ Uiteraard tellen alleen de werkelijk gespeelde wedstrijden.  Voor de tornooien is 
het niet voldoende dat men alleen inschreef. 

Art 7.1.5 Er kan alleen ingeschreven worden in de eigen reeks. 
Art 7.1.6 De jeugdspelers NG kunnen alleen in de jeugdreeksen inschrijven. 
Art 7.1.7 Wanneer er voor een reeks onvoldoende inschrijvingen toekomen, kan deze 

eventueel samengevoegd worden met een andere reeks. 
Art 7.1.8 De inschrijvingen voor het kampioenschap dienen binnen te komen op de uiterste 

datum van inschrijving, volgens de modaliteiten en op het adres bepaald door de 
provinciale Sporta-raad. 

Art 7.1.9 Bij onverwittigde afwezigheid wordt een provinciale boete opgelegd en moet ook 
het inschrijvingsgeld betaald worden.  Bedrag kan men terug vinden in de lijst van 
de boetes.  Men kan enkel vrijstelling krijgen van deze boete mits voorlegging van 
een bewijs van ziekte, of ander onverwacht gerechtvaardigd feit 

Art 7.1.10 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 
Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
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Art 7.2 Provinciale Dubbelkampioenschappen 
Art 7.2.1 De kampioenschappen worden gespeeld op de door de provinciale Sporta-raad 

vastgestelde datum. 
Art 7.2.2 De kampioenschappen worden gespeeld volgens de normen en mogelijkheden die 

de provinciale Sporta-raad beoordeelt. 
Art 7.2.3 Voor het dubbelspel kan men maximaal in 2 reeksen inschrijven, namelijk de 

eigen reeks en de Open reeks. 
Art 7.2.4 Bij het dubbelspel hoeven beide partners niet van dezelfde club te zijn. 
Art 7.2.5 Bij het dubbelspel wordt een paar aanzien als behorend tot de reeks van de 

hoogst geklasseerde partner. 
Art 7.2.6 Jeugdspelers NG dienen steeds in te schrijven in de eigen reeks. Voor de Open 

Reeks is de samenstelling volledig vrij. 
Art 7.2.7 Wanneer er voor een reeks onvoldoende inschrijvingen toekomen, kan deze 

eventueel samengevoegd worden met een andere reeks. 
Art 7.2.8 Om aan het kampioenschap te kunnen deelnemen, moet men aan de volgende 

voorwaarden voldoen :  
§ Aangesloten op 31/12 van het lopende sportseizoen. 
§ Minstens aan 5 activiteiten deelgenomen hebben (Interclub, Beker Van 

Antwerpen, Beker Boonet, Beker de Hollogne, Masters Competitie, Federale en 
Provinciale tornooien en Masters criteria). 

§ De wedstrijden gespeeld 2 weken voorafgaand de datum van het 
kampioenschap komen hiervoor in aanmerking 

§ Uiteraard tellen alleen de werkelijk gespeelde wedstrijden.  Voor de tornooien is 
het niet voldoende dat men alleen inschreef 

Art 7.2.9 De inschrijvingen voor het kampioenschap dienen binnen  te komen op de uiterste 
datum van inschrijving, volgens de modaliteiten en op het adres bepaald door de 
provinciale Sporta-raad. 

Art 7.2.10 Bij onverwittigde afwezigheid wordt een boete opgelegd en moet ook het 
inschrijvingsgeld betaald worden.  Bedrag kan men terug vinden in de lijst van de 
boetes.  Men kan enkel vrijstelling krijgen van deze boete mits voorlegging van 
een bewijs van ziekte, of ander onverwacht gerechtvaardigd feit. 

Art 7.2.11 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 
Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing van deelname tot 
gevolg hebben. 



 34 
 

                                            
  SRIO Tafeltennis Antwerpen                                                
   Provinciale Kampioenschappen versie 1 juli 2011 

 

 
Art 7.3 Provinciale Masterskampioenschappen 
Art 7.3.1 De Kampioenschappen worden gespeeld op de door de provinciale Sporta-raad 

vastgestelde datum. 
Art 7.3.2 De kampioenschappen worden gespeeld volgens de normen en mogelijkheden die 

de provinciale Sporta-raad beoordeelt. 
Art 7.3.3 De kampioenschappen worden gespeeld in poulevorm. Uitzonderingen hierop 

kunnen door de provinciale Sporta-raad beslist worden. 
Art 7.3.4 Om aan het kampioenschap te kunnen deelnemen, moet men aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 
§ De speler die de leeftijd van 40 jaar bereikt heeft op 31 december van het 

vorige kalenderjaar. 
§ Aangesloten op 31/12 van het lopende sportseizoen. 
§ Minstens aan 5 activiteiten deelgenomen hebben (Interclub, Beker Van 

Antwerpen, Beker Boonet, Beker de Hollogne, Masters Competitie, Federale en 
Provinciale tornooien en Masters criteria). 

§ De wedstrijden gespeeld 2 weken voorafgaand de datum van het 
kampioenschap komen hiervoor in aanmerking 

§ Uiteraard tellen alleen de werkelijk gespeelde wedstrijden.  Voor de tornooien is 
het niet voldoende dat men alleen inschreef. 

Art 7.3.5 De inschrijvingen voor het kampioenschap dienen binnen te komen op de uiterste 
datum van inschrijving, volgens de modaliteiten en op het adres bepaald door de 
provinciale Sporta-raad. 

Art 7.3.6 Bij onverwittigde afwezigheid wordt een boete opgelegd en moet ook het 
inschrijvingsgeld betaald worden.  Bedrag kan men terug vinden in de lijst van de 
boetes.  Men kan enkel vrijstelling krijgen van deze boete mits voorlegging van 
een bewijs van ziekte, of ander onverwacht gerechtvaardigd feit 

Art 7.3.7 De wedstrijden worden betwist naar 21 punten en 2 gewonnen sets. 
Art 7.3.8 Er wordt gespeeld met voorgift.  Deze voorgift is gelijk aan het verschil in 

waardecijfer, maar wordt beperkt tot maximum 16 punten. 
Art 7.3.9 De speler die voorgift krijgt heeft de beginservice in  de eerste en (eventueel) 

derde set. In de beslissende set wordt van speelzijde gewisseld wanneer de 
hoogst geklasseerde speler 10 punten behaald heeft. 

Art 7.3.10 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. 
Het niet voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing van deelname tot 
gevolg hebben. 
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Hoofdstuk 8. BOETES ANTWERPEN 
 
Art 8.1 Forfaits 
Art 8.1.1 Algemeen forfait heenronde €50,00 
Art 8.1.2 Algemeen forfait terugronde €75,00 
Art 8.1.3 Verwittigd forfait heenronde €15,00 
Art 8.1.4 Onverwittigd forfait heenronde €25,00 
  + vergoeding  €5,00+ ev kosten 
Art 8.1.5 Verwittigd forfait terugronde €20,00 
Art 8.1.6 Onverwittigd forfait terugronde €30,00 
  + vergoeding €5,00 + ev. kosten 

Art 8.2 Interclubreglementen 
Art 8.2.1 Eerste man B-ploeg hoger dan tweede man A-ploeg (na 5 uitz.) €4,00 
Art 8.2.2 Speler al 5x hoger gespeeld €4,00 
Art 8.2.3 Meer als 1x opgesteld per interclubweek €4,00 
Art 8.2.4 Overschrijden maximumploegwaarde €20,00 
Art 8.2.5 Speler al opgesteld in dezelfde reeks €4,00 
Art 8.2.6 Niet in bezit zijnde van lidkaart of identiteitskaart €4,00 
Art 8.2.7 Niet invullen van naam van (ontbrekende) speler €4,00 
Art 8.2.8 Opstellen van niet reglementaire speler €4,00 
Art 8.2.9 Niet doorgeven van verplaatste wedstrijd. €30,00 
 
Art 8.3 Uitslagen 
Art 8.3.1 Niet tijdig invullen uitslag op tt-online €4,00 
Art 8.3.2 Niet tijdig opsturen wedstrijdblad (binnen 3 werkdagen) €4,00 
Art 8.3.3 Ontbrekend wedstrijdblad (8 werkdagen na wedstrijddatum) €8,00 

  (niet cumulatief met art 10.3.2) 

Art 8.3.4 Ontbrekend wedstrijdblad (14 dagen na wedstrijddatum) €30,00 
 (niet cumulatief met art 10.3.2 en art 10.3.3)  

Art 8.3.5 Niet voldoende frankeren omslag €3,00 
 
Art 8.4 Wedstrijdblad 
Art 8.4.1 Niet goed invullen gegevens thuisploeg (per fout) €3,00 

(wedstrijdnr, datum, lokaal, provincie, afdeling, begin- & einduur,  
ploegnaam thuisploeg, handtekening, lidnummers thuisspelers,  
ploegwaarde thuisploeg, waarde klassement thuisspelers, voorgift indien 
van toepassing) 

Art 8.4.2 Niet goed invullen gegevens bezoekers (per fout) €3,00 
(ploegnaam bezoekers, handtekening bezoekers, lidnummers bezoekers,  
ploegwaarde bezoekers, waarde klassement bezoekers)   

Art 8.4.3 Invullen van fictieve uitslagen €30,00 
verlies van punten voor beide ploegen + sanctie Provinciaal Bestuur 

Art 8.4.4 Niet invullen van set- , match- en wedstrijduitslagen. €3,00 
 
Art 8.5 Vergaderingen 
Art 8.5.1 Afwezigheid op opening- en/of slotvergadering €20,00 
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Art 8.6 Kampioenschappen 
Art 8.6.1 Onverwittigd forfait inschrijvingsgeld + €15,00  
Art 8.6.2 Niet tellen van wedstrijd €15,00 
 

Provinciale boetes kunnen steeds ingevoerd worden, mits 
voorafgaandelijk kennisgeving aan de clubs. 
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